GMINA DOPIEWO
Nr sprawy ROA.271.56.2013

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Budowa chodnika Dopiewo-Dopiewiec
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45112000-5 Roboty ziemne i wykopaliskowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

TRYB POSTEPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej
wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.)

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 28.10.2013 r. godz. 11.00
TERMIN OTWARCIA OFERT : 28.10.2013 r. godz. 11.30

ZATWIERDZONO DO UŻYTKU: Wójt Gminy Dopiewo - mgr Zofia Dobrowolska
Dopiewo, dnia 2013.10.11

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Strona Zamawiająca : Gmina Dopiewo
Adres siedziby : Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c , 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj.
wielkopolskie.
REGON 631258738, NIP 777-31-33 - 416
fax. (061) 81-48-092
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: inspektor ds. zamówień publicznych –
Magdalena Pawlicka e- mail: pawlicka@dopiewo.pl.
Czas pracy urzędu:
a) w poniedziałki od 9.00 do 17.00
b) od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
Adres strony internetowej: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości :
powyżej 14 000 euro , a poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art .
11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

3.Opis przedmiotu zamówienia.
3.1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa chodnika Dopiewo-Dopiewiec z kostki
betonowej, wjazdy, ściek przykrawężnikowy, oznakowanie poziome i pionowe.
Zakres prac będących przedmiotem niniejszego postępowania objęty jest zgłoszeniem zamiaru
budowy.
Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
3.2. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte
wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane
w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone
w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co
najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji.
3.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace , materiały i
urządzenia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu
końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja
producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy , okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
3.4.Zamawiający usuwa w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nr
D.00.00.00 na stronie 16 w pkt. 1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy - zapisy dotyczące
umieszczenia 24 tablic informacyjnych i pamiątkowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień
uzupełniających
stanowiących 50 % wartości zamówienia podstawowego – w trybie z wolnej ręki , zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt. 6 Pzp , polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień .
7. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w terminie do
10.12.2013r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
8.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał , w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 300.000,00 zł
brutto przedmiotem , której były roboty drogowe – w sposób należyty, wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w
oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia :
a. kierownikiem budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń .

Zamawiający dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63 poz. 394).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

8.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.
8.3 Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
9.1) W zakresie oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
9.1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.2) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykaz może być
złożony wspólnie.
9.1.3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.4) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót, dotyczy przynajmniej 1 roboty
budowlanej o wartości min. 300.000,00 zł brutto przedmiotem , której były roboty
drogowe – w sposób należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
a) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty w wykazie
robót , o którym mowa w pkt. 9.1.4) SIWZ , zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa w pkt. 9.1.4) SIWZ.
b) dowodami , o których mowa w pkt. 9.1.4) są poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
c) w niniejszym postępowaniu , wykonawca, w miejsce poświadczeń , może przedkładać
dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) – tzn.: dokumenty potwierdzające, że roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykaz może być
złożony wspólnie.

9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
9.2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .(zał. nr 4)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi
być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.2.2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi
być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.2.3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organy- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez
każdego Wykonawcę

9.2.4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia , że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy – wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być
złożona przez każdego Wykonawcę

9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych :
9.3.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.2.2), 9.2.3) i 9.2.4)

SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające , że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy. Dokumenty o
których mowa w pkt. 9.3.1) lit. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
9.3.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.9.3.1),
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy (terminy) ust. 9.3.1 SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.4.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu , (z wyjątkiem zobowiązania podmiotu trzeciego , które
wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczona za zgodność z oryginałem musi być
każda zapisana strona dokumentu).
9.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadków innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczana za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te
podmioty.
10. Oferta wspólna:
10.1.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (np.
konsorcja/podmioty wspólne/spółki cywilne):
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty. Umocowanie
może wynikać także z umowy konsorcjum, jeżeli takie Wykonawca dołączy do oferty.
b) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w rozdziale 9 i 15.8 SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub
wspólnie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
11.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11.2. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień na złożone zapytanie niezwłocznie ,
jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
11.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
udostępni na stronie internetowej.
11.4. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony
postępowania pisemnie , faksem na nr fax. 61 8148-092 lub drogą elektroniczną (e-mail:
pawlicka@dopiewo.pl).
11.5. Dokumenty i oświadczenia oraz pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy muszą zostać złożone pisemnie w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego i potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

12. Wymagania dotyczące wadium.
12.1. Wadium w wysokości : 8.600,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania
ofert.
12.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm).
12.3.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na konto Urząd Gminy Dopiewo Poznański
Bank Spółdzielczy w Poznaniu Oddział w Dopiewie Nr 11 9043 1012 3012 0025 9105 0102
zamawiający przechowa na rachunku bankowym. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu Zamawiający uznaje prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na
rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego – do godz. 11:00 do terminu
składania ofert) a nie datę dokonania polecenia przelewu, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego.
Wadium wpłacone na konto zamawiającego powinno mieć adnotację: Wadium nr sprawy
ROA.271.56.2013 Budowa chodnika Dopiewo-Dopiewiec.
Na formularzu ofertowym należy podać konto , na które Zamawiający zwróci wadium.
12.4.Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w oryginale przed upływem terminu
składania ofert w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w pok. Nr 5 –
Biuro Obsługi Klienta , kserokopię załączyć do oferty.
12.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana :
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,

12.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 , lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, na
okres trwania robót jak i okresu rękojmi .
13.2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
13.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu , wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego (patrz pkt. 12.1 siwz).
13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwraca 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia , w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości wniesionego
zabezpieczenia i zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady .
14. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Opis sposobu przygotowania ofert.
15.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być
podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty.
Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby
(osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika
z innych dokumentów załączonych do oferty. W tej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo
muszą być integralną częścią oferty.
Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
15.2. Opakowanie oferty.
Opakowanie powinno być zamknięte i oznaczone w następujący sposób:
„OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Budowę chodnika Dopiewo-Dopiewiec – ROA.271.56.2013
NIE OTWIERAĆ PRZED : …………………..”.
Na opakowaniu należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę oraz adres i nazwę
Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 5: Punkt obsługi
klienta.
15.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.4. Wszystkie zapisane strony oferty muszą zostać przez wykonawcę podpisane i
ponumerowane a uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty.
15.5.Wszelkie naniesione przez wykonawcę zmiany muszą zostać zaparafowane.
15.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed
dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym
opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
15.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
a) w przypadku wycofania ofert, oferent składa pisemne oświadczenie, że wycofują swoją
ofertę złożoną w dniu..........
b) w przypadku zmian treści oferty lub uzupełnienia oferty, oferent składa oświadczenie,
że zamienia lub uzupełnia ofertę, wskazując zakres i rodzaj zmian lub uzupełnień. Jeżeli
zmiana, uzupełnienie treści oferty wymaga wymiany lub przedłożenia nowych
dokumentów – oferent składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie, ewentualnie nowe
dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt. 15.2. z
dopiskiem „zmiany”.
15.8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
15.8.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika do siwz.
15.8.2. Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika
uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli
prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty..
15.8.3.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ .
15.8.4.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
15.8.5 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
15.8.6. Kosztorys szczegółowy z tabelą elementów scalonych .
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo w pok.
Nr 5 – Biuro obsługi klienta , w terminie do dnia 28.10.2013r. do godz. 11.00.
16.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11.30 , w siedzibie zamawiającego w
sali nr 103.
16.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane
zostaną : nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.5.Zamawiający prześle informacje określone w pkt. 16.4. wykonawcą nieobecnym przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.

Przewiduje się rozliczenie za wykonane roboty budowlane wynagrodzeniem
kosztorysowym, w oparciu o rzeczywiste obmiary wykonanych robót. Inwentaryzacja
powykonawcza jest wartością zryczałtowaną.
2. Cena ofertowa całkowita winna być podana w PLN brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku .
3. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót
określonymi w przedmiarach robót. Zamawiający zastrzega zakaz ingerencji w treść przedmiaru
– dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie przedstawiona w formie kosztorysu
szczegółowego z tabelą elementów scalonych. Kosztorys należy wykonać na podstawie
Przedmiaru Robót, z podaniem składników cenotwórczych : Robocizna, Koszty pośrednie,
Zysk, Koszty zakupu, i jako suma wartości kosztorysowych przeniesiona do FORMULARZA
OFERTOWEGO.
5. Ewentualne upusty cen , rabaty oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również następujące koszty : wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą
likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na
terenie budowy, ubezpieczenia budowy, gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami prawa,
koszty związane z odbiorami wykonanych prac, w tym koszty badań i sprawdzeń, dokumentacji
powykonawczej, koszty związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy oraz inne koszty wynikające z umowy, Wykonawca powinien od razu ująć w
obliczeniach ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych, tak by wyliczona cena za realizację
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego
przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
18.1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag:
a) cena oferty - 100%
18.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa - wybierając ofertę najkorzystniejszą
w oparciu o kryteria ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18.3. Zasady dokonywania oceny:
a) stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
b) oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) podaną w formularzu ofertowym otrzyma
maksymalną ilość punktów,
c) oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów,
d) ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto
spośród ofert nieodrzuconych
Cn= --------------------------------------------------------x 100 (waga w kryterium cena)

cena brutto oferty badanej nieodrzuconej
19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych
w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówień publicznych.
20. Formalności jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
20.1. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienie publicznego. Zamawiający zawrze umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
(faksem lub drogą elektroniczną) , albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny
sposób (pisemnie). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie
odrzucono żadnej oferty, lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.
20.2. Wykonawca jest zobowiązany do :
a) wskazania umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictwa (o ile z
okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
b) wyznaczenia osób reprezentujących strony umowy i uprawnionych do utrzymywania
bieżących kontaktów z Zamawiającym,
c) w przypadku wykonawców występujących wspólnie - przedłożyć umowę regulującą ich
współpracę.
d) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy,
e) przekazania wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, oraz ich uprawnienia
budowlane i aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów,
f) podpisania umowy w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. O terminie i
miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.
21. Projekt umowy w załączeniu.
22. Pouczenie w przypadku gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom.
22.1.Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w
ofercie (w formularzu ofertowym)
części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
23.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
23.1 Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie:
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
23.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło za pomocą
jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy.
23.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy.
23.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
23.7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180
ust.2 ustawy.
23.8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art.27 ust.2 ustawy , albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
23.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej,
23.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: - w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Skarga do sądu.
23.12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
23.13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
23.14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art. 179 i następne.
23.15. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niegodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
23.16. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................., dnia.........................
Nazwa i siedziba oferenta)

Wójt Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

FORMULARZ OFERTOWY
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Budowa chodnika DopiewoDopiewiec, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz wymogami i zakresem określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, za cenę:

brutto : :.............................zł
1. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Udzielamy 36 miesięcy gwarancji i rękojmi , licząc od daty odbioru końcowego robót.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
5. Oświadczamy , że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni .
6. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
7. Oświadczamy, że dołączony do SIWZ projekt Umowy, został przez nas zaakceptowany oraz,
że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na
wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(opuszczenie tej pozycji, niewypełnienie jej, przekreślenie, postawienie kreski itp. Oznaczać
będzie, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców)
9. Wadium prosimy zwrócić na konto nr
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k).
11. Nazwa i adres WYKONAWCY :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
NIP ........................................................................
.
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………….
Numer faksu: ………………………………………………………………….
e-mail

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

Załącznikami do niniejszej oferty są :
........................................................
........................................................

.
…………………………………
podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
Projekt
W dniu
r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c
w Dopiewie NIP …………………………, REGON………………………..., reprezentowaną
przez Wójta Gminy Dopiewo – mgr Zofię Dobrowolską
zwaną dalej Zamawiającym, z jednej strony,
a
NIP
REGON
, reprezentowaną przez …………………………………………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony,

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z przeprowadzonym w
dniu…………………przetargiem nieograniczonym o wartości powyżej 14 tys. euro , a
poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art . 11 ust. 8 ustawy Pzp
, na budowę chodnika Dopiewo-Dopiewiec, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa
polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby
reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z umowy.
§ 2.
Przedmiot umowy.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa
chodnika Dopiewo – Dopiewie , zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót ,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz wytycznymi
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych , a
także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i
urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,
b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również
ze strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w
wykonywaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w
szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz
nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają niezbędne
kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej
przedmiotem,

c) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą
wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków
przewidzianych w niniejszej umowie,
d) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani
naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności
mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,
e) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej Umowy oraz
wykonanie jej postanowień,
f) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu
robót, a także po to, by być świadomym warunków umownych i wynikających
z nich następstw,
g) przeanalizował dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót i specyfikację istotnych warunków zamówienia jak też, że
zapewni i zrobi wszystko, co jest niezbędne do odpowiedniego wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z intencją i znaczeniem dokumentacji
projektowej,
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w
niej uzgodnionym.
§ 3.
Terminy.
1. Termin przekazania placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy protokołem przekazania.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na maksymalnie 3 dzień
następujący po dniu przekazania placu budowy.
3. Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy
do 10.12.2013r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień
otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykonaniu umowy,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. O ile Inwestycja nie zostanie zakończona w terminie opisanym w ust. 3 z przyczyn
wyłącznie zawinionych przez Zamawiającego, termin zakończenia całej Inwestycji
budowlanej może ulec przedłużeniu jedynie o czas, w jakim przyczyny te faktycznie
wykluczyły lub w poważnym stopniu ograniczyły prowadzenie przez Wykonawcę
prac w ramach Inwestycji.
§ 4.
Harmonogram robót.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zostanie sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
§ 5.
Przekazanie dokumentacji.
1. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy
komplet dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków
kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i kserokopią
aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w §3 ust. 1.
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§ 6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.
Zamawiający oświadcza, że nadzór inwestorski nad realizacją niniejszej umowy
prowadzić będzie:…………………………………………….
Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7.07.1994
r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) i
kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie osoby
odpowiedzialnej za wykonywanie czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.
Kierownikiem
budowy
ustanowionym
przez
Wykonawcę,
jest:
.............................................................,
Zmiany na stanowiskach kierownika budowy wymagają uzgodnienia obu stron i nie
stanowią zmiany umowy.
§ 7.
Dane kontaktowe.
Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia , wezwania lub informacje przekazywane
pomiędzy Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane
drugiej Stronie przy użyciu posłańca lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
lub listem poleconym na poniższe adresy:
a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
b) dla Wykonawcy: ……………………………………………………….
Dopuszcza się przekazywanie wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji
faksem pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z
zasadą opisaną powyżej. Numer faksu Zamawiającego …………………, numer faksu
Wykonawcy: ……………………………. .
Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o
każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo
wysłane na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.
Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony umowie na adres określony w
umowie awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy,
Wykonawca wyznacza: …………………. tel. ……………………
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,
Zamawiający wyznacza: ………………………...

§ 8.
Dostawa mediów.
1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji
przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawę wody, energii elektrycznej, energii
cieplnej oraz w razie potrzeby łączność telefoniczną i internetową.
2. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji robót
wywóz śmieci i odpadów powstałych z własnej i podwykonawców działalności
i wykonywanych przez nich robót i usług oraz nie dopuści do przekroczenia
dopuszczalnych norm w ściekach z własnej i podwykonawców działalności
i wykonywanych przez nich robót i usług, odprowadzanych do systemu kanalizacji .
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§ 9.
Teren budowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt: zabezpieczenie
terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa
osób i mienia znajdującego się na jego terenie oraz strzec budynku przed wstępem
osób nieupoważnionych.
W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, gruz
budowlany, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę
materiałach niezwłocznie usuwał poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez
Wykonawcę czynności porządkowych określonych w niniejszym ustępie bądź w ust.
3, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu przyjęcia przedmiotu umowy przez
Zamawiającego.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt pomieszczeń
magazynowych służących do przechowywania maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz
jego podwykonawców, jak również materiałów budowlanych. Ponadto Wykonawca
zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawców pomieszczenia
socjalne, z których będą mogli korzystać w okresie realizacji Inwestycji budowlanej.
§ 10.
Materiały.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń
własnych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z projektem, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawcę
i Podwykonawców materiałów i urządzeń, co do których mogą zgłosić swoje
roszczenia osoby trzecie.
Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy będą odpowiadać, co
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa, wymogom projektu, specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń oraz wymaganych
przepisami dla tych materiałów i urządzeń, odpowiednie certyfikaty zgodności z
Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.
Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie
i przekazać ją Zamawiającemu w procedurze odbioru końcowego.
Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie,
potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania prawidłowości wykonania
robót oraz jakości użytych materiałów przez Wykonawcę i Podwykonawców przy
realizacji zadania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź
wykonanie robót, co do jakości są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
oraz skutki z tym związane obciążą Wykonawcę.
6. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową
Zamawiający ma prawo wymagać od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i
ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli Wykonawca nie
zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności
osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy
lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
7. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiałów lub urządzeń czy też
stosowanych technologii, niezależnie od tego czy ma to charakter istotny czy
nieistotny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy, nie
później jednak niż w terminie 2 dni, pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego i bez
jego zgody nie będzie dokonywał żadnych odstępstw od wskazanego projektu.
§ 11.
Ubezpieczenia.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody związane z
wykonywaniem niniejszej umowy – wyrządzone przez niego, jego pracowników,
podwykonawców oraz inne podmioty i osoby którymi się posługuje. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność z tego tytułu od momentu odbioru terenu budowy aż do jego
przekazania Zamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robót objętych
przedmiotową umową w zakresie ryzyk budowlano – montażowych związanych z
prowadzonymi robotami budowlanymi z uwzględnieniem konsekwencji wbudowania
materiałów podlegających zastrzeżeniu na kwotę minimum wartości umowy
określonej w §14 ust. 2 przez cały okres obowiązywania umowy – aż do podpisania
protokołu odbioru końcowego. W przypadku przedłużenia terminu wykonywania
umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia lub
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia – w przypadku nie wykonania tego obowiązku
Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do
wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.

§ 12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie
pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a. konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych ,
opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin
wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych
z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było
uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
b. przyczyn zależnych od Zamawiającego bądź też od Organów Administracji termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie
o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany
terminu wykonania umowy,
c. działania siły wyższej - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych
etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było
uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,
d. warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których
określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej
przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 2, na piśmie, nie później
niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, pod warunkiem dokonania
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
4. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,
nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących
spowodować niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji
budowlanej. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez
Wykonawcę odpowiednim pismem do Zamawiającego, określającym datę wystąpienia
przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 14 ust. 3 , w
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego , tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, przy czym zmiany takie muszą
być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez projektanta i Zamawiającego.
6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami,
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1. Roboty takie w dalszej części
umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Zmiany, o których mowa w niniejszym
ust. muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez projektanta i Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.

8. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa w
niniejszym ust. muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez projektanta i
Zamawiającego.
9. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z
jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają
w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi
postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły
zostać uznane za porównywalne.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w
następujących sytuacjach:
a) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych
dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający
zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
b) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób
końcowych,
c) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
d) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie
odpowiada Wykonawca,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
11. W przypadku wystąpienia opóźnień z powodów wyżej wymienionych strony mogą
ustalić nowe terminy realizacji. W sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji
zamówienia z powodów wyżej opisanych, istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów
częściowych, liczby faktur częściowych oraz procentowej wysokości transz płatności za
wykonanie przedmiotu umowy.
12. Uzasadnieniem zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniżenie kosztów oraz zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i
jakościowych robót.
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3.
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§ 13.
Podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub
własnymi i podwykonawców, jednak nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć
wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej.
Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami
zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony zakres prac
wykona przy pomocy podwykonawców:
a) ...................................................................................................,
b) .....................................................................................................
Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.
Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z
art. 647¹ kc.

5. Wykonawca może wprowadzić podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu
warunku uzyskania akceptacji Zamawiającego, o którym mowa ust. 4.
6. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania
dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian
warunków niniejszej umowy.
7. Wszelkie rozliczenia wynikające z umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami
będą dokonywane pomiędzy stronami tych umów, co nie uchybia postanowieniom
art.647¹ §5 i §6 k.c.
8. Wszelkie zmiany umowy w zakresie umów z podwykonawcami lub zmiany
podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 14.
Wartość umowna.
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony
umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto :………………….zł.
Wynagrodzenie, określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w
przedmiarach robót, które były załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera on ponadto następujące
koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty związane z
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne
okaże się wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych
robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i samego Zamawiającego. Bez
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może
rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa
§ 12 ust. 5 umowy lub też zaniechania wykonania określonych robót objętych
zakresem umowy, o których mowa w § 12 ust. 6 umowy, co będzie potrzebne do
wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 2
ust. 1, stosowne rozliczenia zostaną poczynione na zasadach określonych w ust. 3, tzn.
odpowiednie roboty mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów
konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i
zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Rozliczenie robót nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1,
a wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości
wykonanych w tym okresie robót z książki obmiaru; jednak w ogólnym
rozliczeniu ( w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w
ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie
wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót
(a nie kosztorysie ofertowym) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w
ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn.
takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 5a niniejszego paragrafu) , a
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy czym kosztorysy te opracowane
będą w oparciu o następujące założenia:
 ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów
ofertowych złożonych przez Wykonawcę.
 w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy poprzednim tirecie, brakujące ceny czynników produkcji zostaną
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,
 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a przypadku ich braku – odpowiednie
pozycje KNR, w przypadku ich braku zastosowane zostaną KNNR-y, a
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego.
6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową odbywać się będzie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu zwanego różnicowym,
wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc tej, która miała być pierwotnie
wykonana,
b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,
c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,
d) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zmienionej) należy dokonać w oparciu o
następujące założenia:
d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,
d2) w przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z
podpunktem „d1” należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące
założenia:
 ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów
opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,
 w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w poprzednim tirecie, brakujące ceny czynników produkcji zostaną
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,
 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej
wskazanych kosztorysach, a przypadku ich braku – odpowiednie pozycje
KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego,
d3) ilości robót, które miały być wykonane (pierwotnych), należy przyjąć z
kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,
d4) ilości robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej
zmiany stawki podatku VAT na usługi lub dostawę towarów objętych niniejszą
umową, co będzie obciążało wyłącznie Wykonawcę.

§ 15.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego
wraz z podatkiem VAT, określonego w § 14 ust. 2, tj. .............................. zł (słownie:
............................................................................).

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości określonej w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę w formie
……………przed zawarciem niniejszej umowy.
3. Z wniesionej przez Wykonawcę całkowitej kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy:
a) 70% zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego
końcowego protokołu odbioru całego zadania inwestycyjnego,
b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady .
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń
Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy .
§ 16.
Obowiązki wykonawcy.
Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na
siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez
podwykonawców,
2. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy aż do podpisania protokołu odbioru końcowego,
3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót, konstrukcji,
instalacji oraz montażu dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,
4. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
5. Zapewnienie przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego
zamontowanych zespołów urządzeń i przeszkolenia załogi wskazanej przez
Zamawiającego,
6. Prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z
udziałem przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru i podwykonawców,
celem omówienia postępu robót, ustalenia ich zgodności z harmonogramem oraz
rozwiązania zaistniałych problemów,
7. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz o terminie wykonywania robót zanikających,
8. Uwzględnienie w organizacji i technologii robót uwarunkowania, iż inspektor nadzoru
może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.
9. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie
zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP.
10. Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp,
jak również ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na
Wykonawcy.
11. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopów oraz innych robót ziemnych i
budowlanych należy do Wykonawcy.
12. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy ponosi
wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji.
13. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 120, poz.1126).

14. Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności
pod względem przeciwpożarowym.
15. Przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty i
zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
16. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych
przez dostawców materiałów i urządzeń.
17. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia
wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do
dokumentacji).
18. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą ponad niezbędną potrzebę powodować
utrudnień w ruchu drogowym w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, a w
szczególności nie mogą powodować utrudnień w sposób inny niż będący następstwem
zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót.
19. Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Inwestorem przy
dokonaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu Inwestycji budowlanej
lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, co obejmuje w
szczególności złożenie przez kierownika budowy stosownego oświadczenia, które
winno zostać załączone do powyższego zawiadomienia lub wniosku. Z tytułu
wykonania tych czynności Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe
wynagrodzenie.
§ 17.
Kary umowne.
1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) za opóźnienie w wykonaniu całości umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 14 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach i
wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 14 ust. 1.
4. Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty Wykonawca będzie miał prawo do
naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

§ 18.
Odbiór.
W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu
Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz z przedłożeniem
wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru
sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie
stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub
podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach
odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokołu od usunięcia tych wad.
Protokoły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu stanowią
odpowiednio załączniki do protokołu odbioru końcowego.
Odbiór końcowy prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac,
powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności, a dodatkowo Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do
przekazania przedmiotu umowy i dokonania odbioru końcowego wpisem do dziennika
budowy. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 4 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia gotowości odbioru końcowego.
Odbiór końcowy robót powinien zostać poprzedzony pismem zawierającym
potwierdzone przez inspektora nadzoru oświadczenie kierownika budowy o
zakończeniu wszystkich prac w ramach inwestycji budowlanej.
Odbiór końcowy robót nastąpi na zasadach określonych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem ze zgłoszeniem odbioru końcowego
robót:
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,
b) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,
c) inwentaryzację powykonawczą,
d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót
branżowych objętych zamówieniem,
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi
polskimi normami.
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może według swojego
wyboru:
I. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad – wyznaczając Wykonawcy nie
dłuższy niż 7 dni termin do ich usunięcia,
II. podpisać protokół odbioru – jeżeli wykonawca zobowiąże się w formie
pisemnego oświadczenia do ich usunięcia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
I. jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
9. Wykonawca, w przypadku, o którym mowa w:
a) § 18 ust. 8a) pkt I – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad, zaś postanowienia dot. terminu
zgłoszenia odbioru będą stosowane odpowiednio.
b) § 18 ust. 8b) pkt II – zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego o usunięciu wad, co zostaje stwierdzone w
protokołach pousterkowych.
10. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w
terminach wskazanych w ust. 8, Zamawiający – niezależnie od innych środków
przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i
usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt Wykonawcy bez
upoważnienia sądu.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kosztów robót,
o których mowa w ust. 10 .
§ 19.
Warunki gwarancji.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne,
oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa,
wykonanie robót i zgodność z normami, dostarczonych i zastosowanych materiałów,
konstrukcji i urządzeń.
3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub
do wymiany rzeczy na wolne od wad.
4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy,
bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie,
którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów, instalacji
oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy.
5. Czas trwania gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie
wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,
określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta
na okres dłuższy niż określony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
7. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta
na okres krótszy niż określony w ust. 5 obowiązuje okres gwarancji wskazany w ust.
5.
8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w przypadku usterki
niepowodującej żadnych szkód Zamawiającemu bądź osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia awarii
mogącej skutkować powstaniem szkody po stronie Zamawiającego bądź osób
trzecich, w szczególności w przypadku powstania przecieków, pęknięcia rur wod.kan., c.o. itp. lub w razie gdy awaria powoduje utrudnienia w ruchu drogowym,
podjęcie działań zmierzających do jej usunięcia nastąpi w czasie 24 godzin.
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8 będą dokonywane faksem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 8 Zamawiający może
zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia
sądu. Wielkość robocizny i materiału zostanie obliczona na podstawie Katalogu
Nakładów Rzeczowych, a stawki wyjściowe obowiązujące w dniu naprawy wg
średnich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.
11. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych.

1.

2.

3.

4.

§ 20.
Płatności.
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie
podpisany przez obie strony umowy protokół odbioru końcowego.
Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uważa się datę
wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie mógł wystawić wskazaną w ust. 2 fakturę pod warunkiem
uprzedniego przekazania Zamawiającemu potwierdzonego przez podwykonawców
oświadczenia o uregulowaniu wszelkich należności wobec nich z realizacją
zobowiązań finansowych za wykonane przez tych podwykonawców, powierzone
zgodnie z warunkami umowy, części zamówienia. W przypadku niewykonania tego
obowiązku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia lub przekazać
je do depozytu sądowego.
Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być bez zgody
Zamawiającego przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 21.
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami
określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w
sytuacji kiedy:
a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze
sprzętem budowlanym lub nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie
realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,
d) Wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres
dłuższy niż 14 dni,
e) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a
w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez
Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania
robót zgodnie z umową,
f) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie
jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym – bez
wyznaczania przez Zamawiającego dodatkowego terminu,
g) Wykonawca naruszy obowiązki określone w § 11 ust. 2,
h) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub
przepisów prawa,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia .

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie:
a) zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio
nie przewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary
umowne przewidziane w § 17.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys
inwentaryzacyjny sporządzony jako wyciąg z kosztorysu ofertowego,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu
budowy Zamawiającemu,
c) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
d) najpóźniej w ciągu 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca usunie
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź
wzniesione,
e) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót
przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na
dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie
przedmiotu umowy,
f) zapłaty kar umownych zgodnie z §17.
§ 22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 23.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 24.
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarze dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
Adres wykonawcy............................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................
Nr telefonu .......................................................................................................
Nr fax................................................................................................................
NIP...................................................................................................................
REGON............................................................................................................

Oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

...........................................
(data)

........................................................
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
Adres wykonawcy............................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................
Nr telefonu .......................................................................................................
Nr fax................................................................................................................
NIP...................................................................................................................
REGON............................................................................................................

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzieleniu
zamówienia publicznego

...........................................
(data)

........................................................
(podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI / LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
- w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ,
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) :
1. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………….
(miejscowość , data)

………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli)

2. Składamy listę podmiotów , z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

……………………………….
(miejscowość , data)

………………………………………..
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli)
* należy wypełnić pkt. 1 albo 2
** należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku , gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej
konieczne jest wskazanie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do Siwz

Oświadczam(my), że osoby, które zostały wskazane w wykazie usług , które będą
uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia:
Budowa chodnika Dopiewo-Dopiewiec,
posiadają wymagane uprawnienia
…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do Siwz

WYKAZ ROBÓT
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót, dotyczy przynajmniej 1 roboty

budowlanej o wartości min. 300.000,00 zł brutto przedmiotem , której były roboty
drogowe – w sposób należyty, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
L.p.

Rodzaj robót

Całkowita
wartość
brutto
wykonanej
roboty w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Nazwa
podmiotu /
miejsce
wykonania

1.

2.

3.

4.

W załączeniu dowody dotyczące najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do Siwz

WYKAZ OSÓB
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

L.p.

Imię i
nazwisko

Kwalifikacje Doświadczenie
zawodowe/
wykształcenie

Zakres
Informacja o
wykonywanych podstawie do
czynności w
dysponowania
realizacji
wskazanymi
przedmiotowego
osobami
zamówienia
(dysponowanie
pośrednie /
bezpośrednie)

1.

2.

Wykonawcy muszą wykazać , że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :
- kierownikiem budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń
Zamawiający dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63 poz.
394).

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

