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Znak : GK-I.271.1.2011 Dnia 14.03.2011 r.

Zatwierdzam :
Burmistrz I owej

Adam Gliniak

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia
Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach

gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze
poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach:

Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów,
Konin aga ski, Czerna, Klików.

ROZDZIA  I: Instrukcja dla Wykonawców

ROZDZIA  II: Formularz oferty wraz ze stanowi cymi jego integraln  cz  za cznikami:

Za . nr 1 – formularz oferty

Za . nr 2 – o wiadczenie (art.22 ust.1 oraz art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.)

Za . nr 3 – do wiadczenie zawodowe

Za . nr 4 – wykaz personelu

Za . nr 5 – wykaz stawek i narzutów

Za . nr 6 – rodzaj prac, jakie wykonawca powierza podwykonawcom

Za . nr 7 – zobowi zanie innego podmioty do oddania do dyspozycji niezb dnych zasobów

Za . nr 8 – zobowi zanie do wspó pracy

Za . nr 9 – osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  uprawnienia

ROZDZIA  III: Istotne postanowienia umowy (projekt umowy – za . Nr 10)

ROZDZIA  IV: Dokumentacja projektowa

ROZDZIA  V: Specyfikacja techniczna

ROZDZIA  VI: Kosztorysy ofertowe
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Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiaj cy :
GMINA I OWA
adres: 68-120 I owa , ul. eromskiego 27
tel. (68) 368 14 00        fax . (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:

Do udzielenia zamówienia stosuje si  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówie  publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw ” oraz w sprawach nieuregulowanych
ustaw , przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Post powanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w my l art. 39
ustawy Prawo zamówie  publicznych o warto ci zamówienia powy ej progu 14.000 EURO.

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

Zamawiaj cy nie dopuszcza telefonicznego oraz drog  elektroniczn  sposobu porozumiewania si  z
Wykonawcami.

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

1.4 W przypadku dokumentów dotycz cych post powania odwo awczego 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.

2. Przedmiot zamówienia.
Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I
etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska,

Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików.

Okre lenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego S ownika Zamówie :
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje przebudow  dróg gminnych nr  F001848, F001849, F001850 i
F001865 w Borowem, F001867  i F001870 w Czy ówku, F001860,  F001861
F001862 w Wilkowisku, F001843 w Jankowej aga skiej, F001827, F001830,
F001831 i F001832 w Szczepanowie, F001837, F001833 i F001838 w Koninie

aga skim, F001812 w Czernej i F001822 w Klikowie w gminie I owa

mailto:ilowa@ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
http://www.ilowa.pl
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        Projektowane parametry dróg gminnych na terenie gminy

 Szeroko  jezdni, 3,00-5,00m

 Pr dko  30-50 Km/h

 Spadek poprzeczny przebudowywanych dróg 2%-3% zale nie
od obecnego ukszta towania

 Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki
na pobocze, do rowów

• Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubo  5cm

       • Chodniki( istniej ce) wydzielone lini  ci  z pasa jezdni oraz
pozostawione  w stanie nie naruszonym z kostki betonowej typu „Polbruk”
lub p ytek chodnikowych betonowych.

Projektowane roboty :

Technologia robót obejmuje : roboty pomiarowe w rejonie pasa robót  ; korytowanie
wraz z odwozem gruntu i wbudowaniem w pobocza ; wykonanie podbudowy z
kruszywa amanego grubo ci 15 cm z utrwaleniem powierzchniowym grysami;
wykonanie nawierzchni zamykaj cej cieralnej z betonu asfaltowego grubo ci 5 cm;
oznakowanie dróg pionowe ( s upki i tarcze )  i poziome( farba chlorokauczukowa ) ;
plantowanie i regulacja poboczy; wykonanie pomiarów geodezyjnych
powykonawczych.

W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce

elementy:

1. Wie  Borowe : drogi gminne nr F001848, F001849, nr F001850, nr F001865

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4480 m2

2. Wie  Czerna : droga gminna nr F001848

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 3576 m2

3     Wie  Czy ówek : drogi gminne nr F 001867 , nr F001870

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4872m2
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4. Wie  Jankowa aga ska : droga gminna nr F001843

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1485 m2

5. Wie  Klików : droga gminna nr F001822

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1980 m2

6. Wie  Konin aga ski : drogi gminne nr F001837 , nr F001838 ,nr F001833

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 5404 m2

7. Wie  Szczepanów : drogi gminne nr F001827 , nr F001830 , nr F001831 ,nr

F001830

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 1987 m2

8. Wie  Wilkowisko : drogi gminne nr F001860, nr F001862

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 1680 m2

Ogó em nowa nawierzchnia asfaltowa dróg po przebudowie :   25 464 m2

Odwodnienie: Poprzez odpowiednie spadki na pobocze, do rowów

Wycinka drzew :  Nie przewiduje si  wycinki drzew.

Roboty ziemne: Wielko  robót ziemnych obliczono metod  korytowania
uwzgl dniaj c projektowany przebieg niwelety. Wielko ci robót ziemnych uj to w
przedmiarach kosztorysowych.

Dok adny  opis  zakresu  i  technologii  wykonania  znajduje  si  w  za czonej  dokumentacji
projektowej, przedmiarze robót ( lepy kosztorys ofertowy ) oraz opracowanej specyfikacji
technicznej.

3.1  Wykonanie robót budowlanych.
1)  Roboty budowlane nale y wykona  zgodnie z za czon  dokumentacj  projektow , (przez któr  w

niniejszym post powaniu nale y rozumie  projekt budowlany z opisem ), specyfikacj  techniczn
wykonania I odbioru robót (dalej STWiOR), wytycznymi okre lonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej SIWZ), z wiedz , sztuk  budowlan , przepisami BHP, ppo ., oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zg oszenia o zako czeniu
robót do organu nadzoru budowlanego.

3) Wykonanie robót b dzie si  uwa  za zako czone – odbiór ko cowy, je eli odbiór nast pi bez usterek.
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4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten
sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

5) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowi zany jest u  materia ów gwarantuj cych odpowiedni
jako , o parametrach technicznych i jako ciowych odpowiadaj cych w ciwo ciom materia ów
przyj tych w projekcie.

6) U yte w dokumentacji projektowej nazwy materia ów i urz dze  nie s  obowi zuj ce i nale y je traktowa ,
jako propozycje projektanta. Wykonawca mo e zastosowa  materia y i urz dzenia równowa ne o
parametrach techniczno – u ytkowych odpowiadaj cych co najmniej parametrom materia ów i urz dze
zaproponowanych w projektach.

7) Wykonawca ma obowi zek posiada  w stosunku do u ytych materia ów i urz dze  dokumenty
potwierdzaj ce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
wiadectwa jako ci).

8) Wykonawca wykona i przygotuje oraz z y w formie trwale spi tej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamówienia, a zw aszcza :

a) instrukcje (w j zyku polskim) u ytkowania zamontowanych urz dze ,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urz dze ,
c) protoko y z badania materia ów i urz dze ,
d) dokumenty potwierdzaj ce jako  materia ów i urz dze  u ytych do wykonania przedmiotu

zamówienia,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnosz ce si  do

jego realizacji, zw aszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
f) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania
g) protoko y z przeprowadzonych prób i bada ,
h) powykonawcze pomiary geodezyjne.

9) Zabrania si  stosowania materia ów nieodpowiadaj cych wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych
parametrach ni  okre lone w projekcie.

10)  Wykonawca zabezpieczy sk adowane tymczasowo na placu budowy  materia y i urz dzenia - do czasu ich
wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrat  jako ci, w ciwo ci lub parametrów, oraz
udost pni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

11)  Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj  lub przekazanie do utylizacji materia ów pochodz cych z
rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania
tych materia ów.

12) Wyroby budowlane u yte do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom okre lonym w
obowi zuj cych przepisach :

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art.  4.
Wyrób budowlany mo e by  wprowadzony do obrotu, je eli nadaje si  do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma w ciwo ci u ytkowe umo liwiaj ce prawid owo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma by  zastosowany w sposób trwa y, spe nienie
wymaga  podstawowych. Art. 5.

1. Wyrób budowlany nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest
oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan  albo
europejsk  aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z
wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie
wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrze eniem ust. 4,
znakiem budowlanym, którego wzór okre la za cznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu
budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagro enia dla zdrowia lub bezpiecze stwa oraz nie
odpowiada lub odpowiada cz ciowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest
tak e dopuszczalne, wy cznie po dokonaniu stosownej oceny zgodno ci.
2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.) cyt. : Art.

10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwa y, o
ciwo ciach u ytkowych, umo liwiaj cych prawid owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym spe nienie wymaga  podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mo na
stosowa  przy wykonywaniu robót budowlanych wy cznie, je eli wyroby te zosta y wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odr bnymi.

3.2 Podwykonawcy.
Zamawiaj cy dopuszcza zlecenie cz ci robót podwykonawcom. Zakres tych robót nie mo e
przekroczy 30% warto ci zamówienia.
Podwykonawców i powierzany im zakres do wykonania nale y poda  w ofercie.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców innych ni  wymienieni w za czniku do oferty, Wykonawca
zobowi zany b dzie z  wniosek na pi mie do Zamawiaj cego o zaakceptowanie poszczególnych
podwykonawców.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosków.

4.  Nie dopuszcza si  sk adania ofert cz ciowych.
5.  Nie dopuszcza si  sk adania ofert wariantowych.
Przedstawienie propozycji rozwi za  alternatywnych lub wariantowych nie b dzie brane pod uwag  i spowoduje
odrzucenie oferty.

6. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Udost pnianie SIWZ.
SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej www.ilowa.pl  b  te  mo na j  odebra  osobi cie w siedzibie
Urz du Miejskiego w I owej, w Referacie Gospodarki  Komunalnej (w godzinach 8:00-15:00).
Na wniosek wykonawcy zamawiaj cy prze le komplet SIWZ w ci gu 5 dni od daty z enia wniosku. Odp atno
za dokumentacj  SIWZ : 50 z

9. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zadania :

od 18.04.2011 r. do 31.08.2011 r.

10. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spe niania tych warunków:
1) Posiadanie uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj

obowi zek posiadania takich uprawnie , oraz niepodleganie wykluczeniu z post powania o udzielenie
zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z post powania okre la art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp);
W przypadku podmiotów dzia aj cych wspólnie warunek dotycz cy niepodlegania wykluczeniu, zgodnie z art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, o którym mowa powy ej, musz  spe nia  wszystkie podmioty dzia aj ce wspólnie.

     W celu potwierdzenia spe niania ww. warunku do oferty nale y do czy
1) Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
2) Aktualne za wiadczenie w ciwego Naczelnika Urz du Skarbowego, potwierdzaj ce, e Wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

http://www.ilowa.pl
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3) Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem op at oraz sk adek na
ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
4) O wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu (z art. 22

ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2ustawy Pzp)
2) Posiadanie niezb dnej wiedzy i do wiadczenia.

Wykonawca musi si  wykaza  w okresie ostatnich pi ciu lat (przed dniem wszcz cia niniejszego
post powania o udzielenie zamówienia), a je eli okres dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, e wykona
co najmniej 2 zadania podobne z rodzaju i zakresu do przedmiotu zamówienia o warto ci min. 400.000,- z .
netto ka de
*) przez roboty odpowiadaj ce swoim rodzajem robotom stanowi cym przedmiot zamówienia rozumie  si

dzie wykonanie robót w ni ej wymienionym asortymencie, w ilo ciach nie mniejszych ni :
- u enie nawierzchni z betonu asfaltowego  na pow. min.2500 m2,

W celu potwierdzenia spe niania ww. warunku do oferty nale y do czy
wykaz wykonanych robót z podaniem ich zakresu, warto ci oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie
z za cznikiem nr 3 do SIWZ wraz z dokumentem potwierdzaj cym, e ww. roboty zosta y wykonane
nale ycie i terminowo, np. referencje;

3) Dysponowanie potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie
pisemnego zobowi zania innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia.

A. Wykonawca musi wykaza , i  dysponuje lub b dzie dysponowa  osobami do wykonania niniejszego
zamówienia, tj.

- min. 1 osob  kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy, posiadaj  uprawnienia
budowlane w zakresie robót drogowych lub uprawnienia konstrukcyjno-budowlane zgodnie z art.12 ust 1 i
2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego oraz posiadaj  aktualne ubezpieczenie o.c.;

W celu potwierdzenia spe niania ww. warunku do oferty nale y do czy
wykaz osób i podmiotów, które b  wykonywa  zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji
niezb dnych do wykonania zamówienia i o wiadczeniami o gotowo ci wspó pracy przy realizacji –
zgodnie z za cznikiem nr 4 do SIWZ .

W przypadku podmiotów dzia aj cych wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegaj  sumowaniu.
4) Znajdowanie si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia spe niania ww. warunku nale y do oferty do czy
polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci o warto ci ubezpieczenia na kwot  nie
mniejsz  ni 400 tys. z  W przypadku ofert sk adanych wspólnie, wszyscy partnerzy musza spe nia
warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. przed  polis  lub inny dokument ubezpieczenia o.c. –
wraz z za czeniem kopii dowodu op aty polisy.

Ocena spe nienia wy ej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w ni ej
wymienionych dokumentach i o wiadczeniach wg zasady spe nia-nie spe nia.
Wykonawca musi wykaza  spe nienie ka dego z ww. warunków. Niespe nienie któregokolwiek warunku
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post powania.

11. Potwierdzenie spe niania warunków udzia u w post powaniu.
wiadczenia i dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków udzia u w post powaniu

oraz wymaga  dotycz cych wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pi ciu lat przed dniem wszcz cia niniejszego post powania
(od lutego 2006 do lutego 2011), a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie,
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z podaniem ich zakresu, warto ci oraz daty i miejsca wykonania o tre ci ZA CZNIKA NR 3 do SIWZ oraz
za czenie dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie i terminowo;

2. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub b dzie dysponowa  wykonawca i które b  uczestniczy
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami potwierdzaj cymi spe nienie warunku udzia u
w post powaniu o tre ci ZA CZNIKA NR 4 do SIWZ oraz pisemne zobowi zania innych podmiotów
do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (je eli w wykazie wykonawca wskaza  osoby,
którymi b dzie dysponowa ) o tre ci ZA CZNIKA NR 7 wraz z pisemnym zobowi zaniem do wspó pracy -
(ZA CZNIK NR 8 do SIWZ);

3. Dokumenty stwierdzaj ce, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj
wymagane uprawnienia oraz posiadaj  aktualne ubezpieczenie o.c.

4. wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu (z art. 22
ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp) o tre ci ZA CZNIKA NR 2 do SIWZ;

5. Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni  6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

6. Aktualne za wiadczenia: w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu
Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cych
odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spo eczne lub za wiadczenie, e Wykonawca uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji organu
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed terminem sk adania ofert;

7. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci o warto ci ubezpieczenia na kwot  nie
mniejsz  ni 400 tys. z .

Oferta oprócz w/w dokumentów ma zawiera :
8. Dowód wp acenia wadium. W przypadku wniesienia go w innej postaci ni  pieni dz, orygina  dokumentu

nale y z  w Referacie Gospodarki  lub przes  z ofert  w oddzielnej kopercie, a do oferty za czy
kserokopi  dokumentu;

9. Formularz oferty. Ofert  nale y sporz dzi ci le wg wzoru druku za czonego przez zamawiaj cego;
10. Wype niony formularz cenowy (kosztorys ofertowy) wraz z wykazem stawek i narzutów. Kosztorys ofertowy

sporz dzi ci le wg wzoru druku za czonego przez Zamawiaj cego. Sporz dzenie kosztorysu w innej
formie spowoduje odrzucenie oferty;

11. Zobowi zanie do wspó pracy (za cznik nr 6);
12. Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcom (za cznik nr 7).
13. Pe nomocnictwo lub inny dokument okre laj cy zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile

ofert  sk ada pe nomocnik Wykonawcy;
Wykonawcy ubiegaj cy si  wspólnie o udzielenie zamówienia, konsorcja, spó ki cywilne musz  za czy  do
oferty, ka dy niezale nie nast puj ce dokumenty:

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu
Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cego
odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spo eczne lub za wiadczenie, e Wykonawca uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji organu
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed terminem sk adania ofert,

wiadczenia oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
dane dotycz ce podmiotów wyst puj cych wspólnie, konsorcjum, spó ki cywilne je li dotyczy;
je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje
si  do przepisów § 2 Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da  Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mog  by
sk adane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605).
wykonawcy wyst puj cy wspólnie musz  ustanowi  Wykonawc -Pe nomocnika do  reprezentowania ich w
post powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
Udzielone pe nomocnictwo musi zawiera :
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- post powanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,
- nazwy wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia wraz z okre leniem
adresu ich siedziby,  nazw  i adres ustanowionego Wykonawcy – Pe nomocnika, zakres umocowania
pe nomocnictwa,
dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym przez Wykonawc  - Pe nomocnika. Podpisy musz  by  z one przez osoby
uprawnione do sk adania o wiadcze  woli wymienione we w ciwym rejestrze lub wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert . Orygina  pe nomocnictwa musi zosta
za czony do oferty.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b  wy cznie z Wykonawc  - Pe nomocnikiem.
Wype niaj c formularz ofertowy, jak równie  inne dokumenty powo uj ce si  na Wykonawc , w miejscu np.
nazwa i adres Wykonawcy nale y wpisa  dane dotycz ce wszystkich podmiotów, które ubiegaj  si  wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, a nie nazw  i adres Wykonawcy - Pe nomocnika.
Zgodnie z przepisami art.24 ust.2 punk 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych zamawiaj cy wyklucza z
post powania wykonawc  , je eli stwierdzi , e dostarczone przez niego informacje maj ce wp yw na wynik
post powania s  nieprawdziwe.

12. Wadium.
Oferta musi by  zabezpieczona wadium w wysoko ci: 40000,00 . (s ownie: czterdzie ci  tysi cy z otych).
Wadium musi obejmowa  okres zwi zania ofert , tj. 30 dni od daty sk adania ofert.

FORMY WNOSZENIA WADIUM:
1) Wadium w formie pieni nej nale y wnie  przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego

Bank : Bank Spó dzielczy I owa
Nr rachunku : 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004

      z dopiskiem na blankiecie przelewu „wadium przetargowe na przebudow  dróg gminnych - I etap.
Kserokopi  dowodu przelewu potwierdzon  za zgodno  z orygina em nale y do czy  do oferty. Wniesienie
wadium w pieni dzu b dzie skuteczne, je eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym
Zamawiaj cego.
2) Wadium wnoszone w formie: por czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub

por czeniach udzielanych przez Polsk  Agencj  Rozwoju Przedsi biorczo ci, nale y w formie
nienaruszonego orygina u zdeponowa  w kasie u Zamawiaj cego  lub przes  z ofert  w oddzielnej
kopercie , a kopi  za czy  do oferty.
Z tre ci dokumentu winno wynika  bezwarunkowe, na ka de pisemne danie zg oszone przez
zamawiaj cego w terminie zwi zania ofert , zobowi zanie gwaranta do wyp aty zamawiaj cemu pe nej
kwoty wadium w okoliczno ciach okre lonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówie  publicznych.

3) Wadium musi by  wniesione najpó niej do dnia 29.03.2011 r. do godz. 12.00.
4) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln  form  wadium w

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z post powania, a jego oferta zostanie odrzucona (kopi
dowodu wp acenia wadium nale y za czy  do oferty).

5) Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrze eniem pkt. 11).

6) Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj cy zwraca wadium
niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy, je eli jego wniesienia dano.

7) Zamawiaj cy  zwraca niezw ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa  ofert  przed up ywem
terminu sk adania ofert.

8) Zamawiaj cy da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc , któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, je eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni cia odwo ania jego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre lonym przez zamawiaj cego;

9) Je eli wadium wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj cymi z umowy
rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc .

10) Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana:
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a) odmówi  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre lonych w ofercie;
b) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy.

11)  Zgodnie z art. 46 ust. 4 a Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie z  dokumentów lub o wiadcze , o
których mowa w art. 25 ust. 1 lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn
niele cych po jego stronie.

13.  Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .
14.  Termin zwi zania ofert

1. Wykonawca jest zwi zany ofert 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem
terminu sk adania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania ofert , z tym e
Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do
wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony okres, nie d szy jednak ni  60
dni.

3.  Odmowa wyra enia zgody na przed enie terminu zwi zania ofert  nie powoduje utraty wadium.
4. Przed enie okresu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed eniem okresu wa no ci

wadium albo, je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na przed ony okres zwi zania
ofert .

15. Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak równie  realizacji
przedmiotu zamówienia udziela

p. Miros aw Gubernator – Referat Gospodarki Komunalnej  tel. nr 68 368 14 15, fax nr 68 368 14 01

16.  Opis sposobu udzielania wyja nie  dotycz cych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

1.  Wykonawca mo e zwróci  si  do zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest obowi zany
udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert, pod
warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w
którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
Je eli wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn  po up ywie terminu
sk adania wniosku, o którym mowa w pkt. 1) lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli
wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

2. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami zamawiaj cy przekazuje wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, bez
ujawniania ród a zapytania, a je eli Specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej zamieszcza na tej
stronie.

3. Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania wszystkich wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci
dotycz cych tre ci SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni  tre
SIWZ. Dokonan  zmian  Specyfikacji zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, a je eli Specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej zamieszcza tak e na tej
stronie.

5. Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert, je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany
tre ci og oszenia o zamówieniu niezb dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O
przed eniu terminu sk adania ofert zamawiaj cy niezw ocznie poinformuje wykonawców, którym przekazano
SIWZ, a je eli Specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza t  informacj  na tej stronie.

6. W post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj
pisemnie. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomoc  faksu (nr: 68 368
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14 01) uwa a si  za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed up ywem terminu. Ka da ze
stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku w/w
potwierdzenia pismo uznaje si  za dostarczone z dniem wys ania.

17. Kryteria oceny ofert :
- cena  wykonania zamówienia         - waga 100 %
Oferta spe niaj ca w najwy szym stopniu okre lone wymagania otrzyma maksymaln  ilo  punktów - 100
punktów
Pozosta ym wykonawcom, spe niaj cym wymagania przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilo  punktów.
Oceny ofert w zakresie powy szego kryterium zostan  dokonane zgodnie z formu :

cena oferty najni szej
P = ---------------------------------- * Waga (100%)

cena oferty badanej

Zamawiaj cy uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:
1) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt. 2 i 3;
2) w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen  nie z ono co najmniej dwóch ofert nie

podlegaj cych odrzuceniu;
3) w post powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wp yn y mniej ni  dwa wnioski o dopuszczenie

do udzia u w licytacji elektronicznej albo nie zosta a z ona adna oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny
najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ;
7) post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej

uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca okre li cen  oferty brutto, która stanowi  b dzie wynagrodzenie umowne za realizacj  ca ego

przedmiotu zamówienia, podaj c j  w zapisie liczbowym i s ownie z dok adno ci  do grosza (do dwóch miejsc
po przecinku).

2. Wykonawca jest zobowi zany do wype nienia wszystkich pozycji formularza cenowego. Brak wype nienia i
okre lenia warto ci spowoduje odrzucenie oferty.

3. Cena oferty brutto jest cen  ostateczn  obejmuj  wszystkie koszty i sk adniki zwi zane z realizacj
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.  Cena oferty winna by  wyliczona wed ug przepisów
zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. Nr 97 z 2001 r., poz. 1050) oraz na podstawie aktów wykonawczych.

4. Je eli z ona oferta powodowa  b dzie powstanie obowi zku podatkowego Zamawiaj cego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trz wspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by
obowi zek wp aci  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wyja nie  dotycz cych o wiadcze
lub dokumentów w z onych ofertach.

6. Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty:
-   oczywiste omy ki pisarskie,
-   oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, niepowoduj ce

istotnych zmian w tre ci oferty,
 niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.
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19. Ofert  nale y przygotowa  w sposób nast puj cy:
1.  Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .
2. Ofert  sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej. Zamawiaj cy nie wyra a zgody na z enie

oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Oferta wraz z za cznikami powinna by  sporz dzona w j zyku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub odr cznie, czytelnie, technik  trwa  oraz podpisana przez osob  upowa nion  do
reprezentowania wykonawcy na zewn trz (czyste strony nie musz  by  podpisywane).
Upowa nienie do podpisania oferty powinno by  do czone do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów za czonych przez wykonawc .

4. Oferta powinna by  sporz dzona na formularzu stanowi cym Za cznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego
formy przez wykonawc . Dotyczy to równie  za czników do oferty, których formularze wykona  zamawiaj cy.
W przypadku sporz dzania oferty przy u yciu komputera nale y zachowa  form  wzoru Formularza
ofertowego z zachowaniem tre ci o wiadcze  i ich kolejno ci.
Wszelkie pisma sporz dzone w j zykach obcych musz  by  przet umaczone na j zyk polski i podczas oceny
ofert zamawiaj cy b dzie opiera  si  na tek cie przet umaczonym.

5. Ka da strona winna by  podpisana przez osob  upowa nion  do podpisania oferty. Zamawiaj cy uznaje, e
podpisem jest: z ony w asnor cznie znak, z którego mo na odczyta  zgodnie z aktualnym dokumentem
to samo ci imi  i nazwisko podpisuj cego, a je eli w asnor czny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia
i nazwiska, to musi by  on uzupe niony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego mo na odczyta
imi   i nazwisko podpisuj cego.

6. Do oferty powinny by  za czone wszystkie dokumenty wymagane i okre lone w SIWZ.
7. Dokumenty wykonawca przedstawia w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonych za zgodno  z

orygina em przez wykonawc . Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu, je eli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi w tpliwo ci co do jej
prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie mo e sprawdzi  jej prawdziwo ci w inny sposób. Zamawiaj cy mo e
równie da  przedstawienia do wgl du kosztorysu szczegó owego.

8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniós  zmiany winny by  podpisane i datowane w asnor cznie
przez osob  podpisuj  ofert .

9. Ofert  nale y umie ci  w nieprzezroczystej kopercie opisanej w nast puj cy sposób:
„Oferta na : Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach

gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych
bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko,

Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików.”

 Nie otwiera  przed dniem 29.03.2011 r godz.12.15

opatrzonej danymi wykonawcy oraz adresem Zamawiaj cego.
Skutki zwi zane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca.

10. Wykonawcy ponosz  wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i dor czeniem oferty zamawiaj cemu oraz
uczestnictwem w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu
kosztów udzia u w post powaniu.

11. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ.
12. Zamawiaj cy sugeruje, aby oferta by a z ona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron

rozpoczyna a si  od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mog  w ogóle nie by
numerowane).
Wszystkie strony oferty powinny by  spi te (zszyte) w sposób trwa y, zapobiegaj cy mo liwo ci dekompletacji
zawarto ci oferty.

13. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  poprzez z enie pisemnego
powiadomienia z dopiskiem na kopercie opatrzonej danymi wykonawcy „ZMIANA – dot. sprawy nr
………………….. lub wycofa  ofert , poprzez z enie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie
opatrzonej danymi wykonawcy „WYCOFANIE – dot. sprawy nr ……………………………………..
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- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” b  otwierane w pierwszej kolejno ci i po stwierdzeniu
poprawno ci post powania wykonawcy oraz zgodno ci ze z onymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie

 otwierane.
- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostan  otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadzi

zmiany i po stwierdzeniu poprawno ci procedury dokonywania zmian zostan  do czone do oferty.
14. W przypadku gdy informacje sk adane w trakcie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, e nie mog  by
udost pnione innym uczestnikom post powania, musz  by  oznaczone klauzul : „NIE UDOSTEPNIA
INNYM UCZESTNIKOM POST OWANIA, INFORMACJE STANOWIACE TAJEMNICE
PRZEDSI BIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i za czone jako odr bna cz  nie z czona z ofert  w sposób trwa y. Przez tajemnic
przedsi biorstwa rozumie si  informacje: techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne, co do
których przedsi biorca podj  niezb dne dzia ania w celu zachowania ich poufno ci (Dz. U. z 1993r nr 47 poz.
211 z pó niejszymi zmianami)

15. Zamawiaj cy zwróci ofert  z on  po terminie bez otwierania, po up ywie terminu przewidzianego na
wniesienie odwo ania.

20. Termin sk adania ofert.
Oferty nale y sk ada  do dnia 29.03.2011 r. do godziny 12.00
Oferty nale y sk ada w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej , (I pi tro).

W post powaniach o udzielenie zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach na
podstawie art. 11 ust. 8 zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie.
W post powaniach o udzielenie zamówienia o warto ci równej lub przekraczaj cej kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wykonawc  o

eniu oferty po terminie oraz zwraca ofert  po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

21. Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert nast pi dnia 29.03.2011 r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiaj cego (salka konferencyjna,

parter ).
2) Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza przeznaczy  na sfinansowanie

zamówienia.
3)  Podczas otwarcia ofert podaje si  nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych w ofertach.
4)  Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, przekazuje si  niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni

przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

22. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.
1. Zamawiaj cy b dzie  da  od wykonawcy zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci 5%

warto ci umowy.
2. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy s y pokryciu roszcze  z tytu u niewykonania lub

nienale ytego wykonania umowy.
3.  Nale  kwot  zabezpieczenia Wykonawca zobowi zany b dzie wnie  w ca ci przed zawarciem umowy.
4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w formie gwarancji, je eli oferta

zosta a z ona wspólnie przez kilku wykonawców, w tre ci gwarancji musz  by  dokonane nast puj ce
stwierdzenia:
1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert ;
2) o tym, e gwarant zap aci wymienion  kwot  bez wzgl du na to, z czyjej przyczyny przedmiot

zamówienia nie zosta  wykonany nale ycie;
3) wyp ata nale nej kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust.

2 nast pi zawsze bez wzgl du na win  któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonuj cych
zamówienie;

4) termin wa no ci.
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5.  Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy mo e by  wnoszone wed ug wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku nast puj cych formach:

a)  pieni dzu;
b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo -kredytowej, z tym e

zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym;
c)  gwarancjach bankowych;
d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)  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.
6. Zamawiaj cy nie dopuszcza form zabezpieczenia okre lonych w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieni dzu wykonawca wp aca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiaj cego.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu wykonawca mo e wyrazi  zgod  na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia.
9.  Je eli zabezpieczenie wniesiono w pieni dzu, zamawiaj cy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieni dzu z odsetkami wynikaj cymi z umowy
rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10.  W trakcie realizacji umowy wykonawca mo e dokona  zmiany formy zabezpieczenia na jedn  lub kilka form,
o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ci ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysoko ci.

12. Zamawiaj cy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiaj cego za nale ycie wykonane.

13.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady nie mo e przekracza  30%
wysoko ci zabezpieczenia.

14. Kwota, o której mowa w pkt. 13 jest zwracana nie pó niej ni  w 15 dniu po up ywie okresu r kojmi za wady.

23. Kary umowne.
1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:

a) za opó nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,1% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2
ust. 1 za ka dy dzie  opó nienia;

b) z tytu u odst pienia od umowy przez Wykonawc , z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci
10% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2 ust. 1,

c) za brak nadzoru robót w wysoko ci 1000,00 z . za ka dy przypadek, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 11
umowy.

d) za zw ok  w usuni ciu wad w okresie gwarancji i r kojmi w wysoko ci 0,1% warto ci wynagrodzenia brutto
okre lonego w § 2 ust. 1 za ka dy dzie  zw oki licz c od dnia ustalonego na usuni cie wad.

2. Strony zastrzegaj  prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego w przypadku, gdy wysoko  szkody
przewy szy nale ne kary umowne.

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostan  wprowadzone do tre ci
zawieranej umowy.

1. Umowa zostanie zawarta wed ug wzoru stanowi cego za cznik do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie z onej oferty Wykonawcy.
3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiaj cy zawiadomi wybranego Wykonawc  odr bnym pismem.
4. Umow  zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadaj ca jego pe nomocnictwo do wszelkich czynno ci

zwi zanych z zawieraniem umowy.
5. Je eli wybrany wykonawca w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie nie stawi si  do zawarcia umowy i

nie wyja ni powodów braku mo liwo ci przyst pienia do zawarcia umowy, Zamawiaj cy uzna, e
wykonawca uchyla si  od zawarcia umowy i wykona czynno ci przewidziane w rozdziale XIII pkt. 2 ppkt. 5
niniejszej specyfikacji.
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6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od zawarcia umowy w wyj tkowych sytuacjach, zgodnie
z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655 pó n. zm.).

25.  Informacje o formalno ciach, jakie powinny by  dope nione przez Wykonawc
w celu zawarcia umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy :
1) przedstawi uwierzytelnione kopie uprawnie  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osób

wymienionych w wykazie odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie przedstawi  orygina  umowy konsorcjum zawartej w celu

wspólnego wykonania zamówienia.
3) przedstawi projekty umów z podwykonawcami do akceptacji przez Zamawiaj cego.
4) opracuje i przedstawi uaktualniony Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania

wykonanych robót opracowany na dzie  zawarcia umowy.

26. Rozliczenie za wykonanie zamówienia.
Zamawiaj cy przewiduje rozliczenia cz ciowe za wykonanie robót (zgodnie z zasadami okre lonymi w § 4
za czonej umowy) na podstawie za czonego protoko u odbioru robót cz ciowych zawieraj cego wielko ci
rzeczywiste wykonanych elementów robót, podpisanego przez inspektora nadzoru upowa nionego przez
Zamawiaj cego - do 70 % warto ci zamówienia.
Podstaw  wystawienia faktury ko cowej w celu ostatecznego rozliczenia robót b dzie protokó  ko cowego
odbioru.
Zamawiaj cy ureguluje zap at  za wykonane zamówienie w terminie do 30 dni od daty jej dor czenia
Zamawiaj cemu.

27. Badanie i ocena z onych ofert.
1. Je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mo na

dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie,
zamawiaj cy wzywa wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w terminie okre lonym przez
zamawiaj cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen
wy szych ni  zaoferowane w z onych ofertach.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da  od wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z onych
ofert, jak równie  przed enia szczegó owego kosztorysu ofertowego. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie
mi dzy zamawiaj cym a wykonawc  negocjacji dotycz cych z onej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej tre ci, z wyj tkiem przypadków opisanych w pkt. 8.

3. Zamawiaj cy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omy ki pisarskie,
2) oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z SIWZ, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

4.  Zamawiaj cy odrzuci ofert  (zgodnie z art. 89 ust. 1 pzp), je eli:
1) jest niezgodna z pzp,
2) jej tre  nie odpowiada tre ci SIWZ, z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 pzp,
3) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,
4) zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) zosta a z ona przez wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia lub

niezaproszonego do sk adania ofert,
6) zawiera b dy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi  si  na poprawienie omy ki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
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5. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwraca si  w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okre lonym terminie wyja nie  dotycz cych
elementów oferty maj cych wp yw na wysoko  ceny.

6. Zamawiaj cy, oceniaj c wyja nienia, bierze pod uwag  obiektywne czynniki, w szczególno ci oszcz dno
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwi zania techniczne, wyj tkowo sprzyjaj ce warunki wykonywania
zamówienia dost pne dla wykonawcy, oryginalno  projektu wykonawcy oraz wp yw pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odr bnych przepisów.

7. Zamawiaj cy odrzuca ofert  wykonawcy, który nie z  wyja nie  lub je eli dokonana ocena wyja nie  wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

8. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1 pzp), je eli:
1) nie z ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn aden wniosek o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu od wykonawcy niepodlegaj cego wykluczeniu, z zastrze eniem pkt. 2 i 3,
2) w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen  nie z ono co najmniej dwóch ofert niepodlegaj cych

odrzuceniu,
3) w post powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wp yn y mniej ni  dwa wnioski o dopuszczenie

do udzia u w licytacji elektronicznej albo nie zosta a z ona adna oferta,
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz  cen  przewy sza kwot , któr  zamawiaj cy zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia, chyba e zamawiaj cy mo e zwi kszy  t  kwot  do ceny
najkorzystniejszej oferty,

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 pzp, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
6) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub wykonanie zamówienia

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o wcze niej przewidzie ,
7) post powanie obarczone jest niemo liw  do usuni cia wad  uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej

uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadomi równocze nie wszystkich

wykonawców, którzy:
a) ubiegali si  o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania przed up ywem terminu

sk adania ofert
b) z yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu sk adania ofert

podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

28. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy z yli oferty w post powaniu, zostan  niezw ocznie
powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z post powania, o odrzuceniu ofert.
1. Zamawiaj cy zawiera umow  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym ni  10 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – je eli zosta o
przes ane w inny sposób – w przypadku zamówie , których warto  jest równa lub przekracza kwoty
okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8;z

2) nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27ust.2, albo 10 dni – je eli zosta o
przes ane w inny sposób- w przypadku zamówie , których warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

2. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminów, o których
mowa w pkt. 1, je eli:

1) w post powaniu o udzielenie zamówienia z ono tylko jedn  ofert ,
2) w post powaniu o udzielenie zamówienia o warto ci mniejszej ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust.8 nie odrzucono adnej oferty oraz nie wykluczono adnego wykonawcy,
3. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, zamawiaj cy mo e
wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
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29. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7  je eli Zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie .

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.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian wykonania podbudowy dróg uwarunkowanych
warunkami geologicznymi terenu w trakcie realizacji zadania.

30.  rodki ochrony prawnej:
1) rodki ochrony prawnej okre lone w VI dziale ustawy Pzp przys uguj  wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a

tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e
ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów niniejszej ustawy.

2) Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci zamawiaj cego podj tej w
post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany
na podstawie ustawy.

3) Je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp, odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:
a)  wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o cen ;
b)  opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;
c)  wykluczenia odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;
d)  odrzucenia oferty odwo uj cego.

4) Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której zarzuca si
niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz
wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

5) Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

6)  Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki
sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego terminu. Domniemywa si , i
zamawiaj cy móg  zapozna  si  z tre ci  odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli
przes anie jego kopii nast pi o przed up ywem terminu do jego wniesienia za pomoc  jednego ze sposobów
okre lonych w art. 27 ust. 2. Art. 181 ustawy Pzp.

7) Wykonawca lub uczestnik konkursu mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania  poinformowa
zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci,
do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.

8) W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtarza czynno  albo dokonuje
czynno ci zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci.

9) Na czynno ci, o których mowa w ust. 2, nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1
ustawy Pzp.

10) Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci zamawiaj cego stanowi cej
podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art.27 ust.2 ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni –je eli zosta y przes ane w inny sposób –w przypadku gdy warto  zamówienia jest mniejsza
ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

11) Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a je eli post powanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si  w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – je eli warto  zamówienia jest mniejsza ni  kwoty
okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

12) Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi si  w przypadku
zamówie , których warto  jest mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci
mo na by o powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

13) Je eli zamawiaj cy nie opublikowa  og oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi zku nie
przes  wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi  wykonawcy do
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enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo anie wnosi si  nie
pó niej ni  w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o cen  – og oszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;

b)  6 miesi cy od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:
- nie opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia; albo
- opublikowa  w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia albo zamówienia z wolnej r ki;
c) 1 miesi ca od dnia zawarcia umowy, je eli zamawiaj cy:
-  nie zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenia o udzieleniu zamówienia; albo
- zamie ci  w Biuletynie Zamówie  Publicznych og oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera

uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki albo
zapytania o cen .

14) W przypadku wniesienia odwo ania wobec tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert lub termin sk adania
wniosków.

15) W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu zwi zania ofert  ulega
zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

owa 14.03.2011r
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Za cznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazw :

„Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych,
poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych

bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko,
Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików.”

Tryb post powania : przetarg nieograniczony.

Post powanie opublikowane :
-  na tablicy og osze  w siedzibie zamawiaj cego,
-  na stronie internetowej Urz du: www.ilowa.pl
-  na portalu internetowym Urz du Zamówie  Publicznych.

1. Dane dotycz ce wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………….
Siedziba…………………………………………………………………………………
Nr telefonu /faks ………………………………………………………………….
adres e-mail: ………………………………………………………………………..
NIP ………………………………………….…………………………………….……..
REGON ……………………………………….…………….…………………….……

2. Dane dotycz ce zamawiaj cego :
nazwa: Gmina I owa
adres: 68-120 I owa ul. eromskiego 27
nr tel. (68) 368-14-00
REGON  970770853
NIP  924-18-02-585
adres e-mail: ilowa@ilowa.pl

3. Zobowi zania wykonawcy.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:
a) cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: .................................................. z .

( ownie z otych: ............................................................................................... 00/100),
b) podatek VAT w wysoko ci ....... %, tj. ...................................... z ,
c) cena brutto .............................. z .

            ( ownie z otych: ............................................................................................... 00/100),

2. Termin wykonania zamówienia:

od 18.04.2011 r. do 31.08.2011 r.
Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem obj tym specyfikacj  istotnych
warunków zamówienia oraz do czonymi do niej za cznikami.

3.  Roboty obj te zamówieniem wykonamy sami / przy wspó udziale podwykonawcy*) (za . Nr 7).
4.  Deklarujemy rozpocz cie robót nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
5.  O wiadczamy, e zapoznali my si  ze „Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia” i nie wnosimy

do niej zastrze  oraz zdobyli my konieczne informacje potrzebne do w ciwego wykonania
przedmiotu zamówienia.

http://www.ilowa.pl
mailto:ilowa@ilowa.pl
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6. O wiadczamy, e uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w „Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia”.

7. O wiadczamy, e zawarty w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” projekt umowy zosta
przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si  – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia
umowy na wy ej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.

8. O wiadczamy, e firma nasza spe nia wszystkie warunki okre lone w „Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia”,  a  tak e  zawarte  w  art.  22  ust.  1  i  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  –  Prawo  zamówie
publicznych, oraz z yli my wszystkie wymagane dokumenty potwierdzaj ce spe nienie tych
warunków.

9.  Wadium  w  kwocie 40 000,00 z . zosta o wniesione w dniu ........................... w  postaci ..................
...................................................................................... (potwierdzenie wniesienia w za czeniu),
Wskazujemy nr konta, na które nale y zwróci  wadium .....................................................…............
......................................................................................................................................................................................

 /wype nia wykonawca, który wniós  wadium w formie pieni dza/
10. Zobowi zujemy si  do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w wysoko ci:

……………………, w formie …………………………………………
11. Na potwierdzenie spe nienia wymaga  do oferty za czam nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

12. Oferta wspólna (je eli wyst puje).
Pe nomocnik wykonawców wspólnie sk adaj cych ofert :
Nazwisko, imi  …………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………
Telefon .....…………………… Fax ……………………….
Zakres umocowania :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………….………………..........……………………………………………………………………….….………..………

13. Zastrze enie wykonawcy.
 Ni ej wymienione dokumenty sk adaj ce si  na ofert  nie mog  by  ogólnie udost pnione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…

14. Inne informacje wykonawcy
………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………….……...……
……………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………………

..................................................................
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(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

data ......................

Za cznik nr 2

WIADCZENIE
o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu

z post powania
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych

W zwi zku z ubieganiem sie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazw :

”Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych,
poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych

bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko,
Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików.”

wiadczam(y), e:
1. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych:

posiadam(y) uprawnienia do wykonania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa
nak adaj  obowi zek ich posiadania,
posiadam(y) niezb dn  wiedz  i do wiadczenie,
dysponuje(emy) odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegam(y) wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówie  publicznych.

3.  Spe niam(y) warunki udzia u w post powaniu okre lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................., dnia ..................2011 r.

……........................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 3

DO WIADCZENIE  WYKONAWCY

Sporz dzi  i za czy  do oferty 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 swoim rodzajem i warto ci
robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz daty i miejsca
wykonania.
Wymagane jest wykazanie: wykonania co najmniej 2 zada  podobnych z rodzaju i zakresu do przedmiotu
zamówienia tzn. wykonanie robót w ni ej wymienionym asortymencie, w ilo ciach nie mniejszych ni :

- u enie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 2500 m2
o warto ci min. 400.000,- z . netto ka de.
Do wykazu nale y za czy  dokumenty potwierdzaj ce, e roboty te zosta y wykonane nale ycie.
W przypadku sk adania oferty przez wykonawców ubiegaj cych wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek mog  spe ni cznie.
Lp. Opis wykonanych robót Warto  netto

wykonanych
robót

Data wykonania
zamówienia

(zgodnie z zawart  umow )

Zleceniodawca

..........................., dnia ..................2011 r.             ...............................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy



23

Za cznik nr 4

POTENCJA  KADROWY

Sporz dzi  i za czy  do oferty 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, a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci.
Wymagane jest dysponowanie: min. 1 osob  z uprawnieniami w zakresie robót drogowych lub uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane do pe nienia funkcji kierownika budowy.
Do wykazu nale y za czy  kopi  dokumentu potwierdzaj cego posiadanie uprawnie  oraz aktualne
ubezpieczenie o.c.;
W przypadku sk adania oferty przez wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek wykonawcy mog  spe nia cznie.

Nazwisko i imi Proponowana rola
w realizacji zamówienia

Miejsce zatrudnienia Rodzaj uprawnie Nr uprawnie

Kierownik budowy

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 5

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

Przetarg nieograniczony na: ”Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych,
poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w

miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski,
Czerna, Klików.”

wiadczam, e przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych b  stosowane poni ej podane
stawki i narzuty:

Pozycja WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNIKÓW PRODUKCJI

JEDNOSTKA STAWKA
obliczeniowa

1. ROBOCIZNA (R) netto otych
za 1 r-g

2. SPRZ T (S) netto otych
za 1 m-g

Wg rednich cen
SECOCENBUD na I kwarta  2011 r.

3. MATERIA Y (M) netto otych
za j.m.

Wg rednich cen
SECOCENBUD na I kwarta  2011 r.

4. KOSZTY ZAKUPU
MATERIA ÓW (KZ) od M +Mp %

5. KOSZTY PO REDNIE (Kp) od R+S
%

6. ZYSK KALKULACYJNY(Z) od
R+S+Kp %

Wype niony przez Wykonawc  powy szy „Wykaz stawek i narzutów” b dzie stanowi  podstaw
kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót i/lub kosztorysie ofertowym. Okre lone przez
Wykonawc  czynniki produkcji nie mog  by  wy sze od przyj tych przy kalkulacji cen w kosztorysie
ofertowym.

......................................., dnia ..................2011 r. .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 6

RODZAJ PRAC JAKIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM

Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na
drogach gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze

poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek,
Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików”

Lp. Podwykonawca Rodzaj powierzonej cz ci zamówienia

1.

2.

3.

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 7

ZOBOWI ZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBÓW

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Ja ni ej podpisany(a)

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

dzia aj cy w imieniu podmiotu ………………………………………………………….……………..………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
(nazwa i adres podmiotu)

wiadczam, e Wykonawca

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

mo e polega  na mojej:
• wiedzy i do wiadczeniu*
• potencjale technicznym*
• osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
• zdolno ciach finansowych*
i zobowi zuje si  do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy
realizacji zamówienia na:

Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I
etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska,

Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików

* niepotrzebne skre li

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 8

ZOBOWI ZANIE DO WSPÓ PRACY

Ja ni ej podpisany (a)
.......................................................................................................................................................................

(dzia aj c w imieniu .....................................................................................................................................)

zgadzam si  niniejszym na zg oszenie mojej osoby jako wspó pracownika

…………………………...........................................................................................................
( nazwa wykonawcy )

przy realizacji zamówienia na:
„Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I
etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska,

Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików”

w charakterze……………………………………………………………………………
( poda  rodzaj pe nionej funkcji przy realizacji zadania)

oraz zobowi zuj  si  , e w razie uzyskania zamówienia przez t  firm  b  pracowa  przy jego realizacji w zakresie
opisanym w ofercie .

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 9

WIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na
drogach gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze
poprawiaj cych bezpiecze stwo – I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek,
Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików”

Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego j.w. ja ni ej podpisany (a)
......................................................................................................................................................................................
reprezentuj c firm  (nazwa firmy).............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pe nomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy o wiadczam/ my, e wskazane w
za czniku nr  4 osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  uprawnienia
wymagane w pkt. 11 ppkt. 3 SIWZ.

........................................, dnia ..................2011 r.  .........................................................................................
(Podpis Wykonawcy lub  osób uprawnionych

do sk adania o wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy)

piecz  wykonawcy
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Za cznik nr 10
W Z Ó R   U M O W Y    Nr …

W dniu ........... 2011 roku w I owej pomi dzy Gmin  I owa z  siedzib  w  I owej,  ul.  eromskiego  27
reprezentowan  przez:
Adama Gliniaka - Burmistrza I owej
przy kontrasygnacie Ewy Pasternak-Jerz - Skarbnika Gminy I owa
zwan  dalej Zamawiaj cym, a :

…………..……….………… zam.  w …………….……….., ul. …………..……, prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod
nazw  …………………………………..……….………….. w ……………………….………, na podstawie wpisu do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej Nr ……………….. wydanego przez ………………………………..
zwanym dalej Wykonawc ,
zosta a  zawarta  umowa  nast puj cej  tre ci:

§ 1
( podstawa prawna zawarcia Umowy )

1. Umowa zosta a zawarta po przeprowadzeniu post powania o zamówienie publiczne w oparciu o art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz.
759 z 2010 r. ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstaw  zawarcia Umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w post powaniu o
zamówienie publiczne.

§ 2
 (przedmiot umowy)

1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmuj ce:
„Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo – I
etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska,
Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre lony zosta  w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia
wraz z za cznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

§ 3
(wynagrodzenie)

1. Strony ustalaj , e zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofert  Wykonawcy za cen ……………. z  netto
(s ownie: …………………………………) plus podatek VAT wed ug stawki 23% w kwocie ……………. z .  co  daje
wynagrodzenie umowne brutto w wysoko ci ……………….. z  (s ownie: ………………………………………………………..).

2. Okre lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia umownego stanowi zap at  za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy w sposób zapewniaj cy oczekiwany rezultat zgodnie z przed on  dokumentacj  projektow . Ró nice
pomi dzy przyj tymi przez Wykonawc  w ofercie przetargowej ilo ciami, cenami i przewidywanymi
elementami,  a  faktycznymi  ilo ciami,  cenami  i  koniecznymi  do  wykonania  elementami  stanowi  ryzyko
Wykonawcy i obci aj  go w ca ci.

3. Zamawiaj cy przewiduje rozliczenia za cz ciowe wykonanie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w § 4.
4. Podstaw  wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia b dzie protokó  ko cowego odbioru. Wysoko

cz ci wynagrodzenia przypadaj cej do zap aty w ramach ostatecznego rozliczenia strony ustalaj  na nie mniej
ni  30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie b dzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
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6. W przypadku istotnej modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy strony dokonaj  zmiany umowy w formie
aneksu. Dokonuj c modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy, strony wyodr bni :
1) roboty zamienne, przez które rozumie si  roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w

pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty dodatkowe, przez które rozumie si  roboty niezb dne do prawid owego wykonania przedmiotu

umowy, a których nie mo na by o przewidzie  w pierwotnej dokumentacji projektowej,
3) roboty  zaniechane przez  które rozumie si  roboty  obj te  pierwotn  dokumentacj  projektow ,  a  których

wykonanie sta o si  zb dne. Rezygnacja przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu umowy
uzasadnia pomniejszenie wynagrodzenia przys uguj cego wykonawcy, przy czym Zamawiaj cy zap aci za
wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniós  w zwi zku z
wynikaj cymi z umowy planowanymi robotami.

7. Modyfikacja wiadczenia Wykonawcy winna nast pi  w sposób odpowiedni do pierwotnych warunków
umowy.

8. Podstaw  okre lenia wynagrodzenia za roboty zamienne b dzie protokó  konieczno ci uzgodniony przez Strony
oraz kosztorys ró nicowy sporz dzony przez Wykonawc  metod  szczegó ow , przy czym w przypadku
wykonywania robót wed ug nowej technologii cena robót zostanie obliczona w sposób okre lony poni ej:

a) stawka r-g, wska nik kosztów po rednich i zysku – b  to same z wielko ci  tych sk adników cenowych
zawartych w kosztorysie ofertowym;

b) ceny materia ów i sprz tu – wed ug rednich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach
materia ów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprz tu SEKOCENBUD, obowi zuj cych w I kw.
2011 r., a w przypadku ich braku wed ug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiaj cym.
Tak sporz dzony kosztorys ró nicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego,

dzie stanowi  podstaw  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Roboty dodatkowe o cznej warto ci nie przekraczaj cej 2% wynagrodzenia umownego stanowi  ryzyko

Wykonawcy i nie skutkuj  zwi kszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty dodatkowe przekraczaj ce t
wielko  Zamawiaj cy powierzy w odr bnym trybie po przeprowadzeniu negocjacji.

10.Podstaw  okre lenia wynagrodzenia za roboty zaniechane b dzie protokó  konieczno ci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys sporz dzony przez Wykonawc  metod  szczegó ow , tj. okre laj cy ilo  jednostek
przedmiarowych zakresu robót polegaj cych zaniechaniu pomno onych przez ceny jednostkowe wynikaj ce z
kosztorysu ofertowego, stanowi cego podstaw  obliczenia ceny w ofercie. Tak sporz dzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiaj cego, b dzie stanowi  podstaw  zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto  robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

11.W przypadku zaistnienia przes anek o których mowa w pkt. 6 i 8 zmiana wynagrodzenia umownego uzasadni
sporz dzenie aneksu do umowy.

12.Warunkiem wyp aty Wykonawcy wynagrodzenia jest potwierdzenie przez podwykonawców otrzymania
wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty.

13.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.

§ 4
(wynagrodzenie cz ciowe)

1. Strony uzgadniaj  nast puj ce warunki cz ciowej zap aty wynagrodzenia przys uguj cego Wykonawcy
za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2. Podstaw  wyp aty wynagrodzenia cz ciowego b dzie protokó  odbioru cz ciowego stwierdzaj cy
prawid owe wykonanie robót sk adaj cych si  na dany etap budowy.

3. Termin wykonania, odbioru cz ciowego i zap aty wynagrodzenia cz ciowego zgodny b dzie z
harmonogramem robót.

4. W przypadku, gdy okre lone roboty obj te danym etapem wykonywane by y przez podwykonawców,
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wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez ka dego z
podwykonawców ca ego nale nego mu z tytu u wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie
dokonania przelewu pe nej kwoty wynagrodzenia nale nego z tego tytu u podwykonawcy.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie tabeli elementów scalonych zawieraj cy
poszczególne elementy technologiczne wykonywania robót o stopniu szczegó owo ci wg dokumentacji
projektowej, z uwzgl dnieniem uwarunkowa  :
a) fakturowanie wykonanych cz ci robót – jedna faktura na miesi c,
b) suma kwot wszystkich faktur za wykonywanie cz ci robót nie mo e przekroczy 70 % ceny oferty,
c) faktury za cz ciowe wykonanie robót budowlanych mog  by  wystawiane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym pod warunkiem, e poszczególne cz ci wykonania zamówienia b  zako czone i

 tworzy  element mo liwy do odbioru,
d) ostatnia faktura zwi zana z zako czeniem i odbiorem robót nie mo e by  wystawiona na kwot  mniejsz
ni 30 % ca kowitej ceny oferty,

6. Zamawiaj cy uzna zamówienie za wykonane, je eli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane b
odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia b dzie spe nia  warunki wynikaj ce z jego przeznaczenia.

7. Zap ata za poszczególne faktury mo e nast powa  z wykorzystaniem terminu odroczonej  zap aty  - do 30
dni licz c od dnia z enia u Zamawiaj cego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
oraz protoko u odbioru cz ciowego lub protoko u odbioru ko cowego.

§ 5
( terminy umowne )

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiaj cego na plac budowy nast pi w ci gu w ci gu 7 dni od
dnia podpisania umowy.

2. Zako czenie wykonywania przedmiotu umowy  ustala si  na dzie : ……………… roku.
3. Dopuszcza si  mo liwo  zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 2 w

razie wyst pienia jednej z nast puj cych okoliczno ci:
1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powsta ych z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego;
2) dzia ania si y wy szej, za które uwa a si  zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wyst puj ce po

zawarciu umowy, a których Strony nie by y w stanie przewidzie  w momencie jej zawierania i których
zaistnienie lub skutki uniemo liwiaj  wykonanie przedmiotu umowy w sposób nale yty;

3) istotnej modyfikacji zakresu wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje
konieczno  zmiany terminu zako czenia wykonania przedmiotu umowy;

4) opó nie  w realizacji zamówienia b cych nast pstwem wad zawartych w dostarczonej przez
Zamawiaj cego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

4.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia po stwierdzonej jednej z okoliczno ci wskazanych w ust
3 b dzie uzasadnia a zawarcie aneksu do umowy.

§ 6

 (obowi zki Wykonawcy )

1. Wykonawca zobowi zuje si  do:
1) enia  w  terminie  3  dni  od  zawarcia  umowy  Zamawiaj cemu  o wiadcze  i  dokumentów  w  celu

zg oszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
2) przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od

przekazania placu budowy;
3) przej cia placu budowy, jego zagospodarowania  oraz  w ciwego oznaczenia i zabezpieczenia terenu

budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia nale ytego adu i porz dku na koszt w asny
Wykonawcy,

4) zapewnienia na terenie robót warunków bezpiecze stwa i higieny pracy (m. In. zaplecze socjalno-
sanitarne) oraz przestrzegania przepisów przeciwpo arowych;
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5) ponoszenia odpowiedzialno ci za szkody powsta e na terenie budowy oraz za szkody wyrz dzone osobom
trzecim pozostaj ce w zwi zku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawc ,

6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bie co
niepotrzebnych urz dze  pomocniczych, zb dnych materia ów oraz odpadów,

7) bezzw ocznego powiadamiania na pi mie Zamawiaj cego o wszelkich mo liwych zdarzeniach i
okoliczno ciach mog cych wp yn  na opó nienie robót,

8) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposa enia lub cz ci obiektów obj tych
robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

9) nanoszenia na bie co w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z  Zamawiaj cym,
10) likwidacji placu budowy i uporz dkowania terenu w terminie nie pó niejszym ni  dzie  zg oszenia

gotowo ci do odbioru ko cowego,
11) zapewnienia sta ego nadzoru nad prowadzonymi robotami w osobie kierownika budowy lub kierownika

robót z kompetencjami do podejmowania decyzji dotycz cych realizacji przedmiotu umowy i pe ni cego
bezpo redni nadzór nad podleg ymi mu pracownikami; Brak nadzoru robót potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy lub notatk  s bow  uprawnia Zamawiaj cego do
naliczenia kary pieni nej;

12) informowania inspektora nadzoru o terminach robót zanikowych; je eli Wykonawca nie dope ni
powy szego obowi zku zobowi zany jest odkry  roboty lub wykona  niezb dne do zbadania robót
otwory, a nast pnie przywróci  je do stanu poprzedniego;

13) przekazania Zamawiaj cemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalaj cymi na ocen
prawid owego wykonania robót zg aszanych do odbioru;

14) pokrycia kosztów zu ycia energii, wody itp.
15) przeprowadzenia na danie Zamawiaj cego prób i bada  sprawdzaj cych, nie przewidzianych

specyfikacjami i normami wg zalece  Zamawiaj cego. Koszty tych prób i bada  ponosi Wykonawca, je eli
wyniki  wska e  materia y  b  elementy  robót  s  niezgodne  z  umow ,  specyfikacjami  lub  normami.
Je eli wyniki bada  wska , e materia y lub wykonane roboty s  zgodne z umow , specyfikacjami i
normami koszty tych bada  ponosi Zamawiaj cy;

2. Wykonawca zabezpieczy na w asny koszt i ryzyko sk adowane tymczasowo na placu budowy materia y i
urz dzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat  jako ci, w ciwo ci lub
parametrów, oraz umo liwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz z y w formie trwale spi tej wszelkie dokumenty dotycz ce
wykonanego przedmiotu zamówienia, a zw aszcza:

1) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urz dze ,
2) protoko y z badania materia ów i urz dze ,
3) dokumenty potwierdzaj ce jako  materia ów i urz dze  u ytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnosz ce si  do jego

realizacji, zw aszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistnia y w trakcie realizacji zadania
zaakceptowane przez projektanta oraz powykonawcze pomiary geodezyjne.

§ 7

(obowi zki Zamawiaj cego)

1. Zamawiaj cy zobowi zany jest do :
1)uzyskania wszelkich niezb dnych, wymaganych obowi zuj cymi przepisami prawa postanowie  lub

decyzji w ciwych organów niezb dnych do realizacji  przedmiotu umowy,
2) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,
3) zg oszenia osób pe ni cych obowi zki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpocz cia

budowy do w ciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okre lonym przepisami,
4) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
5) udzielania Wykonawcy bie cych informacji dotycz cych obiektu,
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6) sta ej  wspó pracy  z  Wykonawc  w  zakresie  ,  w  jakim  b dzie  tego  wymaga a  realizacja  przedmiotu
umowy,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniaj cym
prawid ow  realizacj  przedmiotu umowy przez Wykonawc ,

8) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umow ,
9) zap aty wykonawcy za prawid owe wykonanie przedmiotu umowy.

2. W przypadku wyst pienia przeszkód zwi zanych z realizacj  przedmiotu umowy wynikaj cych z
dokumentacji projektowej, Zamawiaj cy  jest zobowi zany w terminie 5 dni roboczych od daty stosownego
wpisu w Dokumentacji Budowy zaj  pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opó nienie w
wyja nieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim mo e skutkowa  wyd eniem ko cowego terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres opó nienia.

§ 8

(podwykonawstwo)

1)  Zamawiaj cy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cz ci robót wymienionych w ofercie wykonawcy;
2) Przed wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu do akceptacji

podwykonawc  oraz umow  z nim zawart ;
3) Do zawarcia umowy przez Podwykonawc  z dalszym podwykonawc  wymagana jest zgoda Zamawiaj cego i

Wykonawcy.
4) Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  wobec zamawiaj cego na roboty, które wykonuje przy pomocy

podwykonawców, odpowiadaj c za ich dzia ania i zaniechania jak za w asne.

§ 9

(kary umowne)

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:
a) za opó nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko ci 0,1% wynagrodzenia brutto okre lonego w § 3

ust. 1 za ka dy dzie  opó nienia;
b) z tytu u odst pienia od umowy przez Wykonawc , z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci 10%

wynagrodzenia brutto okre lonego w § 2 ust. 1,
c) za brak nadzoru robót w wysoko ci 1000,00 z . za ka dy przypadek o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 11.
d) za zw ok  w usuni ciu wad w okresie gwarancji i r kojmi w wysoko ci 0,1% warto ci wynagrodzenia brutto

okre lonego w § 3 ust. 1 za ka dy dzie  zw oki licz c od dnia ustalonego na usuni cie wad.
2. Strony zastrzegaj  prawo dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego w przypadku, gdy wysoko  szkody

przewy szy nale ne kary umowne.
§ 10

(osoby funkcyjne budowy)

1. Zamawiaj cy powo uje inspektora nadzoru w osobie: …………………, dzia aj cego w granicach umocowania
okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118).
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polece  zwi zanych z zapewnieniem
prawid owego oraz zgodnego z umow  i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………….…..., dzia aj cego w granicach umocowania
okre lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r.  Nr 156, poz. 1118).

3. Osob  uprawnion  do kontaktów i dzia aj  w imieniu Zamawiaj cego jest p. Miros aw Gubernator

§ 11

(odbiory robót)

1. Zako czenie wykonania robót Wykonawca zg asza na pi mie Zamawiaj cemu.
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2. Zamawiaj cy zobowi zuje si  przyst pi  do odbioru ko cowego wykonanych robót w ci gu 14 dni od daty
zg oszenia ich zako czenia. Zamawiaj cy dokonuje odbioru z udzia em Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

3. Je eli w toku odbioru zostan  stwierdzone wady to Zamawiaj cemu przys uguj  nast puj ce uprawnienia:
1) je eli wady nadaj  si  do usuni cia - mo e odmówi  odbioru do czasu usuni cia wad, wyznaczaj c

uzasadniony technicznie termin ich usuni cia
2) je eli wady nie nadaj  si  do usuni cia to:
a) je eli umo liwiaj  one u ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiaj cy mo e

obni  odpowiednio wynagrodzenie,
b) 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.
4.  Zamawiaj cy sporz dza protokó  odbioru. Protokó  podpisuj  strony umowy.
5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przed a umownego terminu

zako czenia robót.
§ 12

(gwarancja i r kojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu r kojmi za wady na wykonane roboty budowlane i gwarancji na
zamontowane urz dzenia.

2. Termin r kojmi i gwarancji wynosz  odpowiednio :
a) r kojmi za wady na okres 24 miesi cy licz c od daty odbioru ko cowego,
b) gwarancji - na zainstalowane urz dzenia zgodnie z gwarancj  udzielan  przez producenta na okres nie

krótszy ni 24 miesi ce licz c od daty odbioru ostatecznego,
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si  w dniu nast pnym po zako czeniu odbioru ko cowego robót.
4. Wykonawca zobowi zuje si  w okresie trwania gwarancji i r kojmi do przyst pienia do usuni cia

uszkodzenia, usterki lub awarii w zakresie:
a) robót budowlano – monta owych w ci gu 7 dni od zg oszenia zdarzenia za pomoc  faksu nr

…………………….. lub drog  elektroniczn  na adres:…………@..................
b) zobowi zuje si  do wymiany na swój koszt wyposa enia na nowe, gdy liczba jego napraw

gwarancyjnych przekroczy 3 zdarzenia.
c) przed y okres gwarancji o czas naprawy.

5. Przegl dy w okresie gwarancji dokonywane b  przez inspektora nadzoru i Wykonawc  robót z udzia em
Zamawiaj cego min. 1 raz w roku oraz ka dorazowo na pisemny wniosek Zamawiaj cego. Zamawiaj cy
otrzyma protokó  z przegl du zawieraj cy opis stwierdzonych usterek i termin ich usuni cia.

6. Zamawiaj cy  zastrzega  sobie  prawo  obci enia  Wykonawcy  wszystkimi  kosztami  usuni cia  wad  je li
Wykonawca nie przyst pi do ich usuwania w terminie 7 dni od dnia ich zg oszenia.

7. Umowa w cz ci okre laj cej obowi zki Wykonawcy z tytu u gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy,
dzie stanowi  dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 13
(zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy)

1. Wykonawca zobowi zuje si  przed zawarciem umowy wnie  zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w
dniu  jej  zawarcia  w  wysoko ci  stanowi cej  5  %  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1  tj.
……………………………….z  (s ownie: ………………………………………………………..)
Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy Wykonawca wniós  w formie …………………………………………………….

2. Je eli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umow :
  1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ci gu 30 dni po odbiorze ostatecznym robót.
  2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pó niej ni  w 15 dniu po up ywie okresu r kojmi za

wady.
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   3) Szczegó owe postanowienia odno nie warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy okre la art. 147-151ustawy - Prawo zamówie  publicznych.

§ 14

(odst pienie od umowy)

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od
umowy 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; odst pienie od umowy w tym
wypadku mo e nast pi  w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach; w takim
przypadku Zamawiaj cy wyp aci Wykonawcy odpowiedni  do zaawansowania prac cz  umówionego
wynagrodzenia.

b) zostanie og oszona upad  Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy w zakresie, który uniemo liwia wykonanie przez

Wykonawc  przedmiotu umowy,
d) Wykonawca nie rozpocz  robót w ci gu 7 dni od daty przekazania placu budowy,
e) Wykonawca przerwa  realizacj  robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa d ej ni  2 tygodnie, lub nie

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiaj cego z onego na pi mie.
2. Odst pienie od umowy w przypadkach okre lonych w ust. 1 pkt. b – e traktowane b dzie jako odst pienia

od umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli Zamawiaj cy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protoko u odbioru.
4. W przypadku odst pienia od umowy Strony obci aj  nast puj ce obowi zki szczegó owe:

1) w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj cego nieodp atnie
sporz dzi szczegó owy protokó  inwentaryzacji robót w toku na dzie  odst pienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która
ponosi odpowiedzialno  za odst pienie od umowy,

3) Wykonawca nieodp atnie sporz dzi wykaz tych materia ów, konstrukcji lub urz dze , które nie mog  by
wykorzystane przez Wykonawc  do realizacji innych robót nie obj tych niniejsz  umow , je eli odst pienie
nast pi o z przyczyn niezale nych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zg osi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na w asny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urz dzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

5.  Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej i powinno zawiera  uzasadnienie.

§ 15
(polisa ubezpieczeniowa)

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowi zany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno ci
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  dzia alno ci  gospodarczej  obejmuj cej  przedmiot  zamówienia  na  kwot  co
najmniej 400 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, i przed enia umowy ubezpieczenia na danie
Zamawiaj cego.

§ 16
(zmiana umowy)

1. Zmiana postanowie  zawartej umowy mo e nast pi  za zgod  obu Stron wyra on  na pi mie pod rygorem
niewa no ci.
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2. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu
na nast puj cych warunkach :
1) Wykonawca mo e dokonywa  zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za

uprzedni  pisemn  zgod  Zamawiaj cego, akceptuj cego nowego kluczowego specjalist .
2) Zamawiaj cy  mo e  za da  od  wykonawcy  zmiany  kluczowego  specjalisty,  je eli  uzna,  e  kluczowy

specjalista nie wykonuje swoich obowi zków wynikaj cych z umowy. Wykonawca obowi zany jest
zmieni   kluczowego specjalist  zgodnie z daniem Zamawiaj cego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiaj cego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi spe nia
wymagania okre lone dla danego specjalisty.

3) Wykonawca mo e przed  termin wykonania przedmiotu umowy o czas opó nienia Zamawiaj cego,
je eli takie opó nienie jest lub b dzie mia o wp yw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
nast puj cych zobowi za :
a)    przekazania terenu budowy,
b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budow , dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których zamawiaj cy by  zobowi zany),
c)    przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usuni cia wad w dostarczanej dokumentacji

projektowej,
d) zmiany terminu dokonania prób ko cowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobj tych

umow ,
e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

4) Wykonawca mo e przed  termin wykonania przedmiotu umowy o czas opó nienia, je eli takie
opó nienie jest lub b dzie mia o wp yw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a)    zawieszenia robót przez Zamawiaj cego,
b) wykopalisk uniemo liwiaj cych wykonanie robót,
c)    szczególnie niesprzyjaj cych warunków  atmosferycznych uniemo liwiaj cych prowadzenie robót

budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdze , dokonywanie odbiorów,
d) si y wy szej, kl ski ywio owej,
e) jakiegokolwiek opó nienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub daj cych si

przypisa  Zamawiaj cemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiaj cego na terenie
budowy,

f)     odmiennych od przyj tych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególno ci
istnienie  podziemnych urz dze , instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

g)   zmiany w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów maj cych zastosowanie
do przedmiotu  umowy, lub tych zmian dokona Zamawiaj cy,

h) je eli jednostki administracji nie zachowaj  wymaganych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
terminów odpowiedzi na wnioski,

5) Je eli wyst pi  zmiany b ce nast pstwem okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego, w
szczególno ci :
a)wstrzymanie robót przez  Zamawiaj cego,
b) konieczno ci  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej.
c)kolizja z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim

przypadku  zmiany  w umowie  zostan  ograniczone  do zmian  koniecznych powoduj cych
unikni cie   kolizji,  a   wynagrodzenie   zostanie   ustalone  z  zachowaniem   zasady  opisanej  w
specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy,

6) Je eli powstan  okoliczno ci b ce nast pstwem dzia ania organów administracji, w szczególno ci:
a)    przekroczenie zakre lonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwole   itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych  decyzji, zezwole ,  uzgodnie  na skutek

dów w dokumentacji projektowej.
7) Je eli powsta y konieczne zmiany  technologiczne, w szczególno ci :
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a)    konieczno  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi za  technicznych/techno-
logicznych ni  wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwi za  grozi oby niewykonaniem lub wadliwym  wykonaniem  projektu,

b) odmienne od przyj tych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawa itp.) skutkuj ce  niemo liwo ci   zrealizowania przedmiotu umowy  przy dotychczasowych
za eniach  technologicznych,

c)    odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególno ci istnienie
podziemnych  urz dze  instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,

d) konieczno ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi za  technicznych lub
materia owych ze wzgl du na zmiany obowi zuj cego  prawa.

Zmiany wskazywane w lit d b  wprowadzone wy cznie w zakresie umo liwiaj cym oddanie
przedmiotu umowy do u ytkowania, a  Zamawiaj cy mo e ponie  ryzyko zwi kszanym z tego powodu
kosztom. Ka da ze wskazanych  w lit. a –d  zmiana  mo e  by  powi zana ze zmian   wynagrodzenia na
zasadach okre lonych  przez strony.

3. Zmiana umowy nast pi  mo e z inicjatywy Zamawiaj cego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawiera :

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wp yw na wysoko  wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wp yw zmiany na termin zako czenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy b dzie potwierdzenie powsta ych okoliczno ci w
formie opisowej i w ciwie umotywowanej (protokó  wraz z uzasadnieniem) przez powo an  przez
Zamawiaj cego komisj  techniczn , w sk adzie której b  m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 17
(postanowienia ko cowe)

1. Wykonawca nie mo e, bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, dokona  przelewu wierzytelno ci wynikaj cych z
niniejszej umowy.

2. Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagaj  pod  rygorem  niewa no ci  zachowania  formy  pisemnej  w
postaci aneksu.

3. Wszelkie spory zwi zane z wykonaniem umowy b dzie rozstrzyga  s d w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
4. W sprawach nie uregulowanych umow  maj  zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
5. Integraln  cz ci  niniejszej umowy s  nast puj ce za czniki

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta Wykonawcy,
c) aktualny na dzie  zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania i rozliczania robot.

6. Umowa zosta a sporz dzona w 3 (trzech) egzemplarzach, 2 (dwa) egz. dla Zamawiaj cego i 1 (jeden) egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA

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


