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Nr sprawy: GK.I.341-3/2010

Zamawiaj cy: Gmina I owa
ul.  eromskiego 27
68-120  I owa

SPECYFIKACJA     ISTOTNYCH
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie :

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych
ci gów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie  publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z 20.11.2007r ze zmianami)

zwana w dalszej cz ci Specyfikacji Ustaw
__________________
owa – kwiecie  2010r.
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I . Zamawiaj cy

GMINA  I OWA
adres: 68-120 I owa, ul. eromskiego 27
tel. (0-68) 368 14 00       fax . (0-68) 368 14 01

Godziny pracy Zamawiaj cego:
w poniedzia ek od 800 do 1600

od wtorku do pi tku od 730 do 1530

e – mail : ilowa@ilowa.pl

adres strony internetowej : www.ilowa.pl

1.1 Tryb post powania:
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ART. 39 i 40 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2007 R. NR 223, POZ. 1655 z pó . zmianami ).

1.2 Sk adanie o wiadcze , wniosków, zapyta  w niniejszym post powaniu mo liwe
dzie faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Wnioski o pobranie SIWZ oraz pytania do SIWZ przekazane za pomoc  faksu uwa a si
za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu i
zosta a niezw ocznie potwierdzona na pi mie przez przekazuj cego;
Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego sposobu porozumiewania si  z
Wykonawcami;

1.3 Zamawiaj cy o wiadcza, e wszelkie informacje, odpowiedzi na z one zapytania,
modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia b  zamieszczane na
stronie internetowej:   www.ilowa.pl

1.4 W przypadku dokumentów dotycz cych Zamawiaj cy dopuszcza wy cznie form
pisemn

1.5 W przypadku b dnie podanego nr telefonu i faksu lub braku komunikacji z Wykonawc ,
Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u nie otrzymania informacji zwi zanych
z przedmiotem zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie p.n. „Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo

– jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  nast puj ce prace oznaczone wg

wspólnego S ownika Zamówie (CPV):

45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Prace dotycz ce k adzenia nawierzchni dróg

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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A. Przedmiotem zamówienia jest :

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych ci gów
pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek”

1. Dane ogólne przedmiotu zamówienia :

      1.  Remont ci gu pieszo-jezdnego za osiedlem plus dwa parkingi

2. Remont ci gu pieszo-jezdnego ( czworaki ) od ul. Borowskiej

3. Remont chodnika osiedlowego od ulicy Borowskiej

4. Remont chodnika budynek  67-71

5. Remont chodnika budynki 55-59; 61-65 oraz po czenie mi dzy nimi

6. Remont nawierzchni betonowej od wjazdu do mietnika osiedlowego

Na  w/w elementy robót sk ada si  wykonanie :

 Podbudowa z kruszywa amanego gr. 15cm  - 1115 m2

Podbudowa betonowa grubo ci 10 cm – 658 m2

Kraw nik betonowy 100x30x15 cm  -  297 mb

Obrze a betonowe szare 20x6 cm – 310 m2

Obrze a betonowe szare 30x8 cm – 1145,80 mb

Chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm – 359,60 m2

Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm   - 186 m2

Nawierzchnia ci gów pieszo – jezdnych z kostki betonowej szarej gr. 6 cm  - 1773 m2
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     Profilowanie i zag szczanie poboczy gruntowych – 456,40 m2

Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

Ustawy Prawo zamówie  publicznych , stanowi cych nie wi cej ni  50 % zamówienia

podstawowego.

 Szczegó owy zakres i technologi  robót okre la dokumentacja projektowa wraz z

przedmiarem robót oraz specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót

 - (za cznik nr 6).

B. Inne postanowienia dotycz ce przedmiotu zamówienia:

1. Roboty budowlane nale y wykona  zgodnie z  warunkami wynikaj cymi z norm
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej,

2. Wszelkie niezb dne materia y zabezpiecza Wykonawca,
3. Wykonawca zabezpieczy teren budowy,
4. Wykonawca zapewni pe  obs ug  geodezyjn  inwestycji, a  do uzyskania geodezyjnego

operatu powykonawczego
5. Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach

stanowi cych za czniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie nale y rozumie  jako przyk adowe i nale y je
rozpatrywa  z wyrazem „lub równowa ne” albo „nie gorsze ni ”,

III. Opis cz ci zamówienia

Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych;

IV. Oferty wariantowe

         Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych

V.  Dokumentacja zamówienia

na wniosek wykonawcy zamawiaj cy prze le komplet dokumentów (SIWZ ) w ci gu
5 dni od daty z enia wniosku za odp atno ci 20
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VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania  zadania w okresie : 3 miesi ce od daty przekazania placu budowy

VII. Opis warunków udzia u w post powaniu

1. Wykonawca zobowi zany jest spe nia  wymagania zawarte w Art. 22 ust. 1 Ustawy tj.:
posiada  uprawnienia do wykonywania dzia alno ci niezb dnej przy realizacji
niniejszego zamówienia (je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich
uprawnie )
posiada  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e
dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
znajdowa  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia
nie podlega  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia

2. Wykaza  si  wykonaniem w okresie ostatnich pi ciu lat robotami budowlanymi, a je eli
okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cymi swoj
charakterystyk  przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich warto ci, dat i miejsca
wykonania oraz za czenia dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane
nale ycie np. referencje, protoko y z odbioru.

3. By  ubezpieczonym od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
gospodarczej.

4. Wnie  wymagane wadium
5. Spe nienie warunków b dzie oceniane na podstawie w ciwych dokumentów

wymienionych w punkcie VIII.

VIII. Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy
Wykonawcy w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u
w post powaniu

1. wiadczenie Wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 22 ust. 1 oraz
Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy – za cznik nr 3.

2. Aktualny odpis z ciwego rejestru, albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub
zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, przedstawiaj ce aktualny stan
faktyczny i prawny Wykonawcy – wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed
terminem sk adania ofert.

3. Za wiadczenia z w ciwego Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu
Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na
ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub za wiadczenia, e uzyska  zgod  na zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci, lub wstrzymanie
w ca ci wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcze niej ni
3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert).

4. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24
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ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed terminem
sk adania ofert.

5. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed terminem sk adania
ofert.

6. Polis  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
gospodarczej.

7. Dowód wniesienia wadium przetargowego.
8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót budowlanych, a je eli okres

prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych swoj
charakterystyk  robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich warto ci, dat i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentów
potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie np referencje, protoko y z
odbioru. Na potwierdzenie tego warunku nale y wype ni za cznik  nr  4. Wykonawca
przedstawi nie wi cej ni  dwa zadania. Dla spe nienia warunku wystarczaj cym jest
wykazanie si  wykonaniem jednego zadania o warto ci, nie mniejszej ni  200 000, 00 z
brutto , za roboty budowlane odpowiadaj ce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowi cym przedmiot zamówienia uwa a si  wykonanie robót drogowych.

9. Wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie lub b  uczestniczy
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb dnych
do wykonania zamówienia (dla osób przewidzianych do pe nienia funkcji kierowniczych
wymagane jest za czenie uprawnie  oraz za wiadcze  przynale no ci do w ciwej Izby
Budowlanej, a dla podmiotów b cych podwykonawcami dokumenty wymienione w
rozdziale VIII pkt. 1 i 2 niniejszej Specyfikacji), a tak e zakresu wykonywanych przez
nich czynno ci. Na potwierdzenie tego warunku nale y wype ni za cznik nr 5. Wykaz
musi zawiera :

1 osob  (kierownik budowy), która posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno ci konstrukcyjno – budowlanej;

UWAGA !!!

I. Dokumenty nale y z  w oryginale lub kserokopii po wiadczonej przez
Wykonawc  za zgodno  z orygina em podpisem osoby upowa nionej do
podpisywania Oferty.

II. W przypadku sk adania Oferty przez Wykonawców wyst puj cych wspólnie
dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-4 niniejszej Specyfikacji musi z
ka dy z cz onków konsorcjów, a pozosta e, co najmniej jeden z cz onków tego
konsorcjum. Do Oferty nale y za czy  równie  dokument okre laj cy Lidera
konsorcjum i zakres odpowiedzialno ci poszczególnych cz onków (podpisywanie
Oferty, wadium, kontakty z Zamawiaj cym, gwarancja itp.).

III. Brak jakiegokolwiek z wy ej wymienionych dokumentów, lub z enie dokumentu
w niew ciwej formie (np. nie po wiadczenie przez wykonawc  za zgodno
z orygina em odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post powania
z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3.

IV. Zamawiaj cy informuje, e zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty sk adane w
post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne i podlegaj  udost pnieniu od chwili
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ich otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je li wykonawca, nie
pó niej ni  w terminie sk adania ofert, zastrzeg , e nie mog  one by  udost pniane.

V. Nazwy dokumentów w ofercie stanowi ce informacj  zastrze on  przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny by
w wykazie za czników graficznie wyró nione. Dokumenty stanowi ce informacje
zastrze one winny by :

– spi te i w one w oddzieln  nieprze roczyst  ok adk ,
– specjalnie opisane na ok adce,
– wewn trz ok adki winien by  spis zawarto ci podpisany przez Wykonawc .

IX.  Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Wykonawca mo e zwróci  si na pi mie do  Zamawiaj cego  o  wyja nienie

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie
Wykonawcy niezw ocznie, chyba e pro ba o wyja nienie specyfikacji  wp yn a do
Zamawiaj cego na mniej ni  6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiaj cy
prze le tre  wyja nie  wszystkim Wykonawcom, którym dor czono specyfikacj
istotnych warunków zamówienia oraz zamie ci na stronie internetowej na której
zosta a opublikowana SIWZ.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie,
przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  dokumentów
sk adaj cych si  na specyfikacj  istotnych warunków zamówienia. Ka da
wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si  cz ci  specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie dor czona do wszystkich Wykonawców, którzy
pobrali SIWZ oraz zamieszczona na stronie, na której zosta a opublikowana SIWZ.
Zamawiaj cy przed y okre lony w pkt. XV termin sk adania ofert w celu
umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach
otrzymanych wyja nie  lub zmian je eli w wyniku modyfikacji tre ci SIWZ
niezb dny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie
prawa i zobowi zania Zamawiaj cego i Wykonawcy odno nie wcze niej ustalonego
terminu b  podlega y nowemu terminowi.

X. Zaleca si  wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie b  prowadzone
roboty, w celu przygotowania oferty oraz uzyskania wszelkich informacji niezb dnych do
przygotowania i z enia oferty.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami

Do kontaktów z Wykonawcami upowa niony jest:
– Dariusz Nied wiecki– pracownik Referatu Gospodarki
– tel.: 068- 368 14 15
– fax:  068- 368 14 01
– e-mail: d.niedzwiecki@ ilowa.pl

XII. Wymagania dotycz ce wadium

Wadium mo e by  wnoszone:
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– w pieni dzu,
– w por czeniach bankowych
– w gwarancjach bankowych,
– w gwarancjach ubezpieczeniowych,
– por czeniach 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
Przedsi biorczo ci (Dz. U. Z 2007rnr 42 poz.275 )

1. Warunkiem udzia u w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko ci :
5 000 z  ; ownie: pi  tysi cy z otych

2. Termin wnoszenia wadium up ywa w dniu sk adania ofert tj. 06.05.2010r. godz. 1200.
3. Wadium w pieni dzu nale y przela  na rachunek Zamawiaj cego:

Bank Spó dzielczy w I owej
nr konta: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004

4. Kopi  dowodu wp aty nale y do czy  do oferty.
5. Wadium w pozosta ych formach nale y przekaza  Zamawiaj cemu w osobnej kopercie

przed terminem otwarcia ofert jednocze nie do czaj c do oferty kserokopi  dokumentu
wadialnego.

6. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na warunkach okre lonych w art. 46 Ustawy.
7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego w przypadku, gdy:

odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okre lonych w ofercie,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe
z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy,

XIII. Termin zwi zania z ofert

Termin zwi zania ofert  okre la si  na 30 dni licz c od up ywu terminu wyznaczonego na
sk adanie ofert tj. do dnia 05.06.2010r.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofert  nale y z  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci.
2. Ofert  stanowi druk "Oferta" (za cznik nr 1) z bezwzgl dnie obowi zuj cymi

za cznikami i wymaganymi dokumentami tj. dokumentami wymienionymi w rozdziale
VIII punkt 2, 3, 4, 5, 6 i 7, za cznikami 2, 3, 4 i 5, kosztorysem ofertowym

- za cznik nr 8
3. Tabele oraz formularze z informacjami niezb dnymi do oceny Oferty musz  zosta

sporz dzone zgodnie z wzorami zawartymi w SIWZ.

4. Oferta musi by  wype niona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym
pismem r cznym (zapisy dokonane pismem r cznym oferent zobowi zany jest wykona  z

yciem d ugopisu lub atramentu).
5. Ka dy Wykonawca przed y ofert  (sam lub jako reprezentant konsorcjum) zawieraj

jedn , jednoznacznie opisan  propozycj .
6. Oferta winna by  sporz dzona w j zyku polskim.
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7. Oferta winna by  podpisana przez osoby upowa nione do reprezentowania firmy, zgodnie
z przyj tymi zasadami reprezentacji.

8. Je eli Oferta lub dokumenty b  podpisywane przez pe nomocnika firmy, do Oferty
nale y do czy  prawnie skuteczne pe nomocnictwo.

9. Wszelkie poprawki (nie dopuszcza si  stosowania korektorów; b dny zapis nale y
przekre li  w sposób umo liwiaj cy jego odczyt, a zmian  nanie  obok) lub zmiany
w tek cie Oferty musz  by  parafowane w asnor cznie przez osoby podpisuj ce Ofert .
Nie mo na poprawia  pojedynczych liter lub cyfr.

10. W interesie Wykonawcy zaleca si , aby:
wszystkie kartki Oferty by y ponumerowane i parafowane przez osoby podpisuj ce
Ofert .
oferta by a z ona w teczce lub zszyta w sposób uniemo liwiaj cy jej
zdekompletowanie.
wszystkie dokumenty Oferty by y z one wewn trz opakowania.

11. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe nienia do
onych ofert pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemnie powiadomienie

o wprowadzanie zmian, poprawek itp. przed terminem sk adania ofert.
12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by  z one wg takich samych zasada jak

sk adana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” oraz numerem
oferty, której zmiana dotyczy.

13. Wykonawca ma prawo przed up ywem terminu sk adania ofert wycofa  si
z post powania poprzez z enie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” oraz numerem
oferty, której wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób b  otwierane w
pierwszej kolejno ci po stwierdzeniu poprawno ci post powania Wykonawcy oraz
zgodno ci ze z onymi ofertami; koperty ofert wycofanych nie b  otwierane.

14. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadzi  zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury
dokonania zmian, zostan  do czone do oferty.

XV.  Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

A. Sposób, miejsce i termin sk adania ofert

1. Ofert  nale y sk ada  w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej nienaruszalno
do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawieraj ca Ofert  winna by
zaadresowana do Zamawiaj cego na adres podany na str. 1 SIWZ oraz oznaczone
w sposób nast puj cy:

PRZETARG: „Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej
poprzez wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont
istniej cych ci gów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe
Czy ówek”

Nie otwiera przed  06.05.2010r godz.12.15
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2. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia wynikaj ce z nienale ytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek w wymaganych informacji.

3. Oferty nale y z  do dnia 06.05.2010r.  godz. 1200 w siedzibie Zamawiaj cego:

Urz d Miejski
ul. eromskiego 27
68-120 I owa
Pokój - sekretariat

4. Oferty mo na sk ada  osobi cie lub przes  poczt  na adres Zamawiaj cego. W takim
przypadku za termin z enia ofert uznaje si  dat  i godzin  potwierdzenia odbioru
przesy ki przez Zamawiaj cego.

5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj cy wydaje po wiadczenie z enia Oferty.
6. Oferta z ona po terminie nie b dzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

B. Otwarcie ofert

1. Komisyjne otwarcie ofert nast pi w dniu 06.05.2010r. godz. 1215 w siedzibie
Zamawiaj cego:

Urz d Miejski – pokój nr 8
ul. eromskiego 27
68-120 I owa

2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpo rednio przed otwarciem Ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia.
4. Po stwierdzeniu nienaruszenia ofert, Komisja otworzy oferty w kolejno ci ich z enia.
5. Publicznie zostan  odczytane:

– nazwy i siedziby Wykonawców
– ceny ofertowe

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena Oferty musi by  zgodna z warto ci do czonego kosztorysu ofertowego
2. Kosztorys ofertowy nale y sporz dzi  w formie uproszczonej.

wszystkie pozycje kosztorysu musz  zawiera  cen  jednostkow  z narzutami.
cena jednostkowa ka dej pozycji kosztorysowej musi obejmowa  roboty tymczasowe
(je eli nie zosta y wyodr bnione w przedmiarze robót np. deskowanie itp.), roboty
towarzysz ce, koszty bezpo rednie robocizny, materia ów, pracy sprz tu i transportu
technologicznego oraz koszty po rednie i zysk, oraz koszty zakupu materia ów.
Wykonawca musi opracowa  kosztorys ofertowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, który stanowi : projekt budowlany, przedmiar robót (za cznik nr 7) oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (za czniki nr 6).

3. Wszystkie warto ci i ceny w ofercie winny by  podane z dok adno ci  do dwóch miejsc
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po przecinku (je li na trzecim miejscu po przecinku b dzie cyfra mniejsza ni  5 nale y
dokona  zaokr glenia w dó , a w przypadku cyfry 5 lub wi kszej w gór ).

4. Wszystkie warto ci i ceny jednostkowe okre lone przez Wykonawc  zostan  ustalone na
okres wa no ci umowy i nie b  podlega y zmianom.

5. Zamawiaj cy poprawi omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób okre lony
w art., 88. Ustawy.

6. Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków Wykonawcy. Zamawiaj cy
nie uzna za „omy  rachunkow ”, ani za „oczywist  omy  pisarsk ” i nie b dzie
poprawia  b dnie ustalonego podatku VAT.

7.  Ceny ofertowej nie nale y traktowa  jako ceny rycza towej za wykonanie zadania.

XVII.  Informacja dotycz ca walut obcych, w jakich mog  by  prowadzone rozliczenia
mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc

Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc  b  prowadzone w z otych polskich.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze ofert
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiaj cy dokona oceny ofert przy uwzgl dnieniu przyj tych kryteriów:

1. Cena za wykonanie zadania ( brutto, z VAT ) - 100 %

Ocena ofert b dzie dokonana komisyjnie w nast puj cy sposób:

Punktacja za cen  liczona b dzie wg wzoru:

Cena najni sza oferty
------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty

XIX. Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowi zany jest do zawarcia umowy
z Burmistrzem I owej na warunkach okre lonych w Ofercie oraz w SIWZ.

2. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony
pisemnie.

XX. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projekt umowy na wykonanie zamówienia stanowi za cznik nr 9.



Utwardzenie nawierzchni Czy ówek 2010

___________________________________________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12

I. Za czniki do SIWZ

Za cznik nr 1  – Oferta.
Za cznik nr 2  – Podstawowe informacje o Wykonawcy.
Za cznik nr 3  – O wiadczenie Wykonawcy.
Za cznik nr 4  – Wykaz robót o charakterystyce porównywalnej z przedmiotem

                                       zamówienia
Za cznik nr 5  – Wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie.
Za cznik nr 6  – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Za cznik nr 7  – Przedmiar robót.
Za cznik nr 8  – Kosztorys ofertowy – „ lepy”.
Za cznik nr 9  – Projekt umowy.

Zatwierdzam
owa, dnia: 21.04.2010r
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Za cznik nr 1

Oferta

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Okre lenie przedmiotu zamówienia, którego Oferta dotyczy:

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez
wykonanie ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych
ci gów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czy ówek”

1. Cena przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi:

netto: ______________________________

podatek VAT: ______________________________

brutto: ______________________________

ownie brutto: ____________________________________________________________

2. Kosztorys ofertowy zosta  opracowany z zastosowaniem nast puj cych czynników
kalkulacyjnych :

stawka roboczogodziny netto - ___________ z
koszty po rednie Kp (od R + S) - ___________ %
zysk Z od (R +S + Kp) - ___________ %

5. wiadczamy, i  powy sza cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiaj cy
z tytu u realizacji umowy.

6. Roboty obj te zamówieniem, zamierzamy wykona  si ami w asnymi*/ powierzy  cz
zadania polegaj  na:

_________________________________________________________________________
nast puj cej firmie:

________________________________________________________________________*

7. wiadczamy, e zapoznali my si  ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrze  oraz e zdobyli my konieczne informacje do
przygotowania oferty.

8. wiadczamy, e zawarte w projekcie umowy warunki zosta y przez nas zaakceptowane i
zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wy ej
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wymienionej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego.

9. Wnie li my wymagane wadium przetargowe w dniu _________w wysoko ci ________ w
formie ___________________________________________________

10. numer konta na które nale y zwróci  wadium wniesione w pieni dzu:

_______________________________________________________________________

11. Uwa amy si  za zwi zanych na czas zwi zania ofert  okre lony w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w przypadku przyj cia oferty do czasu zawarcia umowy.

12. Informacja dotycz ca elementów oferty stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

13. Ilo  stron oferty przetargowej od _______________ do ___________________

*niepotrzebne skre li

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty

miejscowo , data _____________________________
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Za cznik nr 2

Podstawowe informacje o Wykonawcy.

1.  Pe na nazwa: _________________________________________________________

2.  Adres: ______________________________________________________________

3.  Nr tel./fax ______________________________________________________________

4.  Forma organizacyjna:_______________________________________________________

5.  Miejsce i data rejestracji:____________________________________________________

6. NIP: ________________________ REGON: ____________________________

7. e-mail: ________________________ http: __________________________________

8. Urz d Skarbowy: _________________________________________________________

9.  Sposób prowadzenia ksi g rachunkowych: __________________________________

10.  Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:
 __________________________________

11.  Nr rachunku bankowego:________________________________________________

12.  Kapita  za ycielski:___________________________________________________

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ______________________
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Za cznik nr 3

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

wiadczenie Wykonawcy.

wiadczamy, e firma, któr  reprezentujemy spe nia warunki zawarte w
art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

Jednocze nie zobowi zujemy si  na ka de danie Zamawiaj cego
niezw ocznie dostarczy  odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce prawdziwo
niniejszego O wiadczenia.

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ________________________
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Za cznik nr 4

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Wykaz robót o charakterystyce
porównywalnej z przedmiotem zamówienia

Uwaga!
Do wykazu nale y do czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane
nale ycie , zgodnie z wymogami SIWZ.

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ________________________

Lp. Nazwa zadania
i zakres robót

Okres
realizacji

Nazwa i adres
zamawiaj cego

Warto
brutto w z .

1

2

3
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Za cznik nr 5

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Wykaz osób i podmiotów,
które b  wykonywa  zamówienie

Lp. Imi  i nazwisko
/podwykonawca Zakres wykonywanych czynno ci Kwalifikacje

Uwaga!
Do wykazu nale y do czy  dokumenty zgodnie z wymogami rozdzia u VIII pkt. 9 SIWZ

________________________________
czytelne podpisy osób uprawnionych

do podpisywania oferty
miejscowo , data ________________________
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Za cznik nr 6

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót

( pliki wersja elektroniczna )
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Za cznik nr 7

PRZEDMIAR   ROBÓT

( pliki wersja elektroniczna )
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Za cznik nr 8

KOSZTORYS  OFERTOWY – („ lepy” )

( pliki wersja elektroniczna )
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Za cznik nr 9

Projekt umowy

Zawarta w dniu _________________ pomi dzy Gmin  I owa maj  sw  siedzib  w owej
przy ul. eromskiego 27, reprezentowan  przez:

1. Burmistrza Gminy – Adama Gliniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Pasternak-Jerz zwan  dalej  w  tre ci  Umowy
"Zamawiaj cym", a __________________________________________________________
wpisanym w dniu ________________ do rejestru ewidencji dzia alno ci gospodarczej/do
Krajowego Rejestru S dowego pod nr ______________ NIP: ________________________ ,
reprezentowanym przez:

1. ___________________________
2. ___________________________

zwanym dalej w tre ci Umowy "Wykonawc "

Niniejsza umowa jest nast pstwem wyboru przez Zamawiaj cego oferty Wykonawcy
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego z mocy ustawy Prawo zamówie  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z
pó niejszymi zmianami

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w wyniku post powania o zamówienie
publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiaj cy zleca,  a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegaj ce na realizacji zadania pod nazw :

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez wykonanie
ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo – jezdnych

– osiedle mieszkaniowe Czy ówek ”

2. Szczegó owy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 okre la
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót stanowi ce za czniki do niniejszej umowy.

§ 2
1. Zamawiaj cy dopuszcza, pod warunkiem przedstawienia w dniu podpisania umowy

szczegó owego zakresu rzeczowego, wykonanie cz ci zamówienia przez
podwykonawców, nie dopuszcza jednak do zawierania umów pomi dzy
podwykonawc  i dalszymi podwykonawcami.
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2. Wykonawca zobowi zuje si  wobec Zamawiaj cego ponie  pe  odpowiedzialno
za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz odpowiada za
koordynacj  robót i odbiera roboty od podwykonawców.

3. Do zawarcia przez Wykonawc  umowy z podwykonawc  jest wymagana zgoda
Zamawiaj cego.

4. Wykonawca jest zobowi zany do przekazania jednego egzemplarza podpisanej
umowy z podwykonawc  Zamawiaj cemu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za zap at  wynagrodzenia za roboty
wykonywane przez podwykonawc , o czym jest zobowi zany poinformowa
podwykonawców przed zawarciem z nimi umowy.

§ 3
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy –

………………………
2. Zamawiaj cy powo uje nadzór inwestorski w osobie inspektora nadzoru –

………………….
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dzia a w imieniu i na rachunek Zamawiaj cego.
4. Przedstawicielem Zamawiaj cego w kontaktach z Wykonawc  b dzie

……………………..

§ 4
1. Wykonawca zobowi zany jest poinformowa  niezw ocznie Zamawiaj cego o

wyst pieniu konieczno ci wykonania robót dodatkowych (nie uj tych w
przedmiarach robót stanowi cych podstaw  opracowania Oferty przetargowej) i
potwierdzi  zaistnienie tej konieczno ci wpisem do dziennika budowy.

2. Z wyj tkiem robót, które ze wzgl du bezpiecze stwa osób, mienia lub
zabezpieczenia przed znaczn  szkod  musz  by  wykonane niezw ocznie, roboty
dodatkowe mog  by  wykonywane tylko po uzyskaniu wcze niejszej akceptacji
Zamawiaj cego.

3. Zlecenie wykonania robót dodatkowych mo e nast pi  wy cznie na podstawie
umowy na roboty dodatkowe zawartej zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamówie  publicznych.

4. Zamawiaj cy pokryje warto  robót dodatkowych, je eli konieczno  ich wykonania
nie powsta a z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, ani te  na skutek zdarzenia
losowego zaistnia ego w czasie prowadzenia robót.

II. Prawa i obowi zki stron Umowy

§ 5
1. Poza innymi obowi zkami wynikaj cymi z tre ci Umowy, do obowi zków

Zamawiaj cego nale y:
a. przekazanie dokumentacji projektowej wraz z o wiadczeniem Projektanta o

jej kompletno ci w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.
b. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od

zawarcia umowy.
c. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d. dokonywanie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu w terminie

3 dni od daty powiadomienia przez Wykonawc  o gotowo ci do odbioru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
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e. odbiór ko cowy przedmiotu umowy.
2. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie budowy.

§ 6
1. Poza innymi obowi zkami wynikaj cymi z tre ci Umowy, do obowi zków

Wykonawcy nale y:
a. przedstawienie Zamawiaj cemu do zatwierdzenia w terminie 10 dni od daty

podpisania umowy harmonogramu rzeczowo - finansowego robót
b. zapewnienie sta ego kierownictwa budowy na czas realizacji przedmiotu

Umowy,
c. organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby Wykonawcy,
d. zapewnienie ochrony mienia znajduj cego si  na terenie budowy,
e. zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony przeciwpo arowej,
f. utrzymanie porz dku na terenie budowy,
g. naprawa szkód powsta ych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
h. powiadamianie Inspektorów Nadzoru o gotowo ci do odbioru robót

zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
i. pisemne powiadomienie Zamawiaj cego o zako czeniu realizacji przedmiotu

umowy,
j. uporz dkowanie terenu budowy oraz wywiezienie wszelkich materia ów i

odpadów zwi zanych z realizacj  robót przed dat  odbioru ko cowego,
k. udzia  w odbiorze ko cowym w terminie wyznaczonym przez

Zamawiaj cego.
2. Po zako czeniu przedmiotu Umowy Wykonawca przed y pisemne o wiadczenie

kierownika budowy o zako czeniu robót oraz uporz dkowaniu terenu budowy.

§ 7
Wykonawca zobowi zuje si  do ochrony informacji uzyskanych w zwi zku z realizacj
umowy, których ujawnienie mog oby zaszkodzi  interesom Zamawiaj cego.

III. Termin wykonania i odbiór przedmiotu Umowy

§ 8
1. Ustala si  termin realizacji umowy liczony od daty przekazania placu budowy:

3 miesi ce
2. Termin zako czenia, za zgod  Zamawiaj cego, mo e ulec przesuni ciu w przypadku

wyst pienia przyczyn niezale nych od Wykonawcy.

§ 9
1. Zamawiaj cy stwierdza zako czenie przedmiotu umowy w formie protokolarnej po

przeprowadzeniu odbioru ko cowego.
2. Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ko cowego w formie

pisemnego powiadomienia przed terminem umownym wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiaj cy wyznaczy termin i przyst pi do odbioru ko cowego robót w ci gu 14 dni od

daty otrzymania powiadomienia o gotowo ci do odbioru.
4. Warunkiem przyst pienia do odbioru jest potwierdzenie gotowo ci do odbioru przez

Inspektorów Nadzoru.
5. Je eli w toku czynno ci odbiorowych zostan  stwierdzone wady, to Zamawiaj cemu
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przys uguj  nast puj ce uprawnienia:
a. je eli wady nadaj  si  do usuni cia:

w przypadku wyst pienia wad ma o istotnych, mo e dokona  odbioru
ko cowego wyznaczaj c w protokole terminy usuni cia wad,
w przypadku wyst pienia wad istotnych z punktu widzenia Zamawiaj cego,
mo e wstrzyma  odbiór ko cowy do czasu usuni cia wad i zg oszenia tego faktu
Zamawiaj cemu.

b. je eli wady nie nadaj  si  do usuni cia, lecz nie uniemo liwiaj  u ytkowania
zgodnie
z przeznaczeniem, mo e dokona  odbioru z jednoczesnym odpowiednim
obni eniem wynagrodzenia,

c. je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiaj cy
mo e odst pi  od umowy lub da  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Z czynno ci odbiorowych b dzie spisany protokó  zawieraj cy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, jak te  terminy wyznaczone na usuni cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Wykonawca skompletuje i przeka e Zamawiaj cemu przed odbiorem ko cowym pe
dokumentacj  powykonawcz   oraz certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane
materia y.

8. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem ko cowym przewidziane w odpowiednich
przepisach odbiory techniczne, sprawdzenia i próby.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaj  wynagrodzenie umowne :

netto: ....................... z
podatek VAT: ........................ z
brutto: ........................ z

( ownie brutto: .............................................................................................................)
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwi zane z realizacj  przedmiotu

Umowy.

§ 11
1. W wypadku wyst pienia robót dodatkowych, o których mowa w § 4 lub zamiennych w

stosunku do kosztorysów ofertowych, roboty te b  rozliczane na podstawie
kosztorysów szczegó owych opracowanych na podstawie obmiaru lub przedmiaru robót,
wg katalogów nak adów rzeczowych oraz podanych w ofercie czynników kalkulacyjnych:

stawka roboczogodziny - …… z
koszty po rednie Kp (od R + S) - ……%
zysk (R +S + Kp) - ……%
ceny materia ów (wraz z kosztami zakupu) i sprz tu nie mog  by  wy sze ni
ceny rednie krajowe publikowane w wydawnictwach "Sekocenbud" z okresu
realizacji robót.

Kosztorysy podlegaj  sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odst pienia od realizacji cz ci robót obj tych

umow . W takim przypadku nast pi umniejszenie warto ci umownej poprzez wytr cenie
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lub umniejszenie odpowiednich pozycji kosztorysowych w kosztorysie ofertowym.
V. Warunki p atno ci

§ 12
1. Po ca kowitym zako czeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wystawi

faktur  ko cow . Podstaw  wystawienia faktury ko cowej b dzie protokó  odbioru
ko cowego oraz zatwierdzone kosztorysy powykonawcze.

2. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawid owo zostanie zwrócona
Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy b dzie op acane z konta Zamawiaj cego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

4. Termin p atno ci faktur wynosi 30 dni licz c od dnia jej otrzymania.
5. Za dzie  zap aty uwa a si  dzie  obci enia rachunku Zamawiaj cego.
6. Zamawiaj cy w przypadku opó nienia p atno ci zobowi zany jest do zap aty odsetek

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap aty w
transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z pó n. zm.).

7. Wykonawca nie mo e dokona  przelewu przys uguj cych mu na podstawie
niniejszej umowy wierzytelno ci na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej bez
zgody Zamawiaj cego.

VI. R kojmia za wady i gwarancja jako ci

§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu pe nej gwarancji jako ci i r kojmi na przedmiot

umowy na 36 miesi cy, na warunkach okre lonych w karcie gwarancyjnej, której wzór
stanowi za cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Niezale nie od uprawnie  z tytu u udzielonej gwarancji, Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo korzystania z uprawnie  z tytu u r kojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie
równym okresowi gwarancji, lecz nie krótszym ni  3 lata od daty ko cowego odbioru
robót.

3. Po up ywie terminu gwarancji i r kojmi Zamawiaj cy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

§ 14
1. Warunkiem wykonania uprawnie  z tytu u gwarancji jako ci jest z enie przez

Zamawiaj cego pisemnej reklamacji.
2. Strony Umowy dokonaj  przegl du gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji,

a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezw ocznie w ramach gwarancji.

VII. Zabezpieczenie nale ytego wykonania Umowy

§ 15
1. Wykonawca, zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówie  publicznych, zobowi zany jest

do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 5% ceny
ofertowej brutto najpó niej w dacie zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie mo e by  wnoszone wed ug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nast puj cych formach:
1) pieni dzu,



Utwardzenie nawierzchni Czy ówek 2010

___________________________________________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27

2) por czeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por czeniach 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
Przedsi biorczo ci.

3. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy wniesione w pieni dzu nale y przela  na
rachunek Zamawiaj cego.

4. Zamawiaj cy zobowi zuje si  zwróci  70 % zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru ko cowego. Pozosta e 30%
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy pozostanie na zabezpieczenie roszcze  z
tytu u gwarancji i r kojmi, do ko ca okresu ich trwania i zwrócone b  w ci gu 15 dni
po dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj cego odbioru
pogwarancyjnego.

5. W przypadku, kiedy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
w formie gwarancji lub por czenia, Zamawiaj cy zwróci mu dotychczasow  gwarancj
lub por czenie w terminie, o którym mowa wy ej, pod warunkiem, e Wykonawca
uprzednio dostarczy now  gwarancj  lub por czenie opiewaj ce na 30% kwoty
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

VIII Odst pienie od Umowy

§ 16
Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci w nast puj cych
sytuacjach:

a) w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy
nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia
umowy,

b) zostanie og oszona upad  lub rozwi zanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wykonany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
d) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, nie rozpocz  realizacji robót w

wyznaczonym terminie, mimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie,
e) Wykonawca, bez uzasadnionej przyczyny, przerwa  realizacj  robót na okres d szy

ni  10 dni,
f) Wykonawca pozostaje w zw oce d szej ni  10 dni w stosunku do harmonogramu

robót,
g) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umow , Prawem budowlanym oraz

dokumentacj  projektow ,
h) Wykonawca nie stosuje si  do polece  Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

§ 17
Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci w nast puj cych
okoliczno ciach:

a) Zamawiaj cy, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,
b) Zamawiaj cy zawiadomi  Wykonawc , e wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych przyczyn nie b dzie móg  spe ni  swoich zobowi za  wobec
Wykonawcy.

§ 18
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Odst pienie od umowy winno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego
wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

§ 19
1. W przypadku odst pienia od Umowy przez jedn  ze stron, Wykonawca sporz dzi, przy

udziale Zamawiaj cego, w ci gu 7 dni od dnia dor czenia o wiadczenia o odst pieniu od
Umowy, protokó  inwentaryzacji robót b cych w toku, wed ug stanu na dzie
odst pienia od Umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z której winy odst piono od Umowy.

3. Wykonawca sporz dzi wykaz tych materia ów, konstrukcji lub urz dze , które znajduj
si  na placu budowy, a nie mog  by  wykorzystane przez niego do realizacji innych robót
nie obj tych niniejsz  umow ,

4. Zamawiaj cy, w razie odst pienia od Umowy z przyczyn le cych po jego stronie
zobowi zuje si  do:

dokonania odbioru ilo ciowego oraz jako ciowego przerwanych robót,
zap aty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane,
odkupienia materia ów i konstrukcji lub urz dze  okre lonych w punkcie 3 niniejszego
paragrafu umowy,
przej cia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

IX Kary umowne

§ 20
Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne w okoliczno ciach i wysoko ciach
ustalonych poni ej:
1. w przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  lub Zamawiaj cego z przyczyn

le cych po stronie Wykonawcy w wysoko ci 5% warto ci przedmiotu umowy brutto,
2. w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc  z przyczyn le cych

po Jego stronie w wysoko ci 5% warto ci przedmiotu umowy brutto,
3. w przypadku zw oki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn le cych po stronie

Wykonawcy w wysoko ci 0,02% warto ci przedmiotu umowy za ka dy dzie  zw oki,
liczony po up ywie terminu na wykonanie przedmiotu umowy brutto,

4. w przypadku zw oki w usuni ciu wad w wysoko ci 0,02% warto ci przedmiotu umowy
brutto za ka dy dzie  zw oki liczony od up ywu terminu ustalonego na ich usuni cie.

§ 21
1. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne w przypadku odst pienia od umowy

przez Zamawiaj cego lub Wykonawc  z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego
w wysoko ci 5% warto ci przedmiotu umowy.

2. Powy sze nie dotyczy odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z zastrze eniem art.
145 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

§ 22
Je eli zastrze ona kara umowna nie pokryje w ca ci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania uzupe niaj cego na zasadach ogólnych..
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§ 23
Wykonawca wyra a zgod  na potr canie kar umownych z przys uguj cego mu
wynagrodzenia.

X. Postanowienia ko cowe

§ 24
Wszelkie zmiany tre ci niniejszej Umowy wymagaj  zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa no ci.

§ 25
Spory wynik e na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowi zuj  si  rozstrzyga
polubownie. W razie braku porozumienia spory b dzie rozstrzyga  s d w miejscu w ciwym
dla siedziby Zamawiaj cego.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejsz  Umow  b  mia y zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo Zamówie  Publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu
Cywilnego.

§ 27
Umowa zosta a sporz dzona w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, po dwa dla ka dej
ze stron.

Za czniki:
1. Oferta przetargowa
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Wzór karty gwarancyjnej.

Zamawiaj cy: Wykonawca:
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Za cznik nr 3

Karta gwarancyjna do umowy nr .....................z dnia ...............................

okre laj ca uprawnienia Zamawiaj cego z tytu u gwarancji za wady fizyczne robót
budowlanych

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej s  roboty polegaj ce na wykonaniu zadania :

„Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez wykonanie
ci gów pieszo – jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo – jezdnych -

osiedle mieszkaniowe Czy ówek”

  obj tego umow  nr _______ z dnia _______
2. Data odbioru robót: _________________
3. Ogólne warunki gwarancji:
3.1.Wykonawca o wiadcza, e roboty obj te niniejsz  gwarancj  zosta y wykonane zgodnie

z umow , projektem technicznym, przepisami techniczno – budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej.

3.2.Wykonawca zobowi zuje si  do nieodp atnego usuni cia wad zg oszonych w okresach
trwania gwarancji.

3.3.Wykonawca zobowi zuje si  do przyst pienia do usuwania wad w terminie dwóch dni od
daty powiadomienia przez Zamawiaj cego, a wad szczególnie uci liwych
w terminie jednego dnia.

3.4.Je eli przyst pienie do usuni cia wad ze wzgl dów technicznych nie jest mo liwe
w tym okresie to niezw ocznie po usuni ciu przeszkody.

3.5.Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegaj  wyd eniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemo liwiaj cych dokonanie
naprawy.

3.6.Usuni cie wad winno nast pi  w najkrótszym mo liwym ze wzgl dów technicznych
terminie w uzgodnieniu z Zamawiaj cym.

3.7.Stwierdzenie usuni cia wad nie mo e nast pi  pó niej ni  w ci gu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiaj cego przez Wykonawc  o dokonaniu naprawy.

3.8.Nie podlegaj  uprawnieniom z tytu u gwarancji wady powsta e na skutek:
a. si y wy szej
b. normalnego zu ycia,

4. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiaj cego protoko u
odbioru ko cowego robót.

5. Okres gwarancji wynosi 36 miesi cy. Naturalne zu ycie zwi zane z eksploatacj  nie jest
obj te gwarancj .

6. W celu umo liwienia kwalifikacji zg aszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich
usuni cia Zamawiaj cy zobowi zuje si  do przechowania otrzymanej dokumentacji.

Warunki gwarancji przyj :
Zamawiaj cy: Wykonawca:


