
1 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane               

o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

 

 

 

 

"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: RDŚ.7013.1.2.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czernice Borowe, 04 lipiec 2014 r. 
 

 

 

 



2 

 

I. Informacje o Zamawiającym 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Czernice Borowe reprezentowana przez Wójta Gminy 

Adres: ul. Dolna 2 

06-415 Czernice Borowe 

Telefon: (23) 674 62 15 

Fax: (23) 674 62 15 

Strona www: www.bip.czerniceborowe.pl                

E-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl  

NIP: 761-148-59-06                                                                          

REGON: 130378060 

 

II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (Pzp). 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.        

z 2013r. poz. 1692). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45.23.31.23-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych. 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe – 

wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. 

Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienia uzupełniające 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać: do 30 września 2014 r. 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w art. 67 

ust.1 pkt. 6 ustawy – Pzp. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  

warunków 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę budowlaną odpowiadającą 

swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 

000 zł brutto. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

http://www.bip.czerniceborowe.pl/
mailto:sekretariat@czerniceborowe.pl
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 

jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane w zakresie:- budowlane w specjalności drogowej. 

4) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, powyższe warunki 

powinien spełnić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

6) Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów               

i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie na podstawie 

analizy ww. dokumentów metodą "spełnia/nie spełnia". 

2. Informacja o Podwykonawcach: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy(ów). 

2) W przypadku przewidywanego przez Wykonawcę zatrudnienia Podwykonawcy(ów) należy w ofercie 

podać jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował Podwykonawca(cy). W przypadku, gdy 

Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić 

informację "nie dotyczy". 

3) Zlecenie części robót Podwykonawcom nie powoduje zmiany 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 i zaniedbania jego lub jego pracowników. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 

wykluczenia. 

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp, należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt V.1.2. z podaniem ich rodzaju              

i wartości, daty i miejsca wykonania (w formie oryginału), wraz 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 

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.  

Dowodami takimi są: 

- poświadczenia, 

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

może uzyskać poświadczenia. 

Jeżeli Wykonawca składa inne dokumenty, zamiast poświadczenia, powinien podać przyczyny braku 

możliwości uzyskania takiego poświadczenia. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 

4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w formie oryginału) – według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do siwz. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

4. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 

należy przedłożyć: 

1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp., tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji        

i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy 

do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 

2) W przypadku, kiedy odrębne oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, 

Zamawiający zwróci się do tych Wykonawców o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp., istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt VI.3.2)-VI.3.4). siwz składa dokument lub dokumenty wystawione        

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

1) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt VI.2. oraz formularz ofertowy są składane przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia oświadczeń             

i  dokumentów wymienionych w pkt VI.3. 

3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt VI.6.1) i VI.6.2). Wykonawcy wspólnie ubiegający się           

o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres 

umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 

będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
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VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                  

z Wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Wykonawcą,                          

a Zamawiającym będą przekazywane w formie pisemnej lub przesłane faksem na numer podany              

w punkcie I siwz. W przypadku wykorzystania faxu Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia 

faktu otrzymania, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości, Zamawiający domniemywa, iż 

korespondencja wysłana na numer faksu podany przez Wykonawcę została dostarczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. Zamawiający udzieli wyjaśnień 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 udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

siwz. W takim przypadku stosowna informacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany siwz będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym Wykonawców, którym przekazano siwz 

oraz zamieszczając informację na stronie internetowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: 

1) Zdzisław Kocięcki, tel. (23) 674 62 15 wew. 38, 

Kontakt jest możliwy w dni robocze, w godz. 8.00 – 14.00. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,        

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz „Oferta” według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia 

załączonego formularza złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane siwz                  

i wynikające z zawartości formularza ofertowego. 

2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej siwz. 
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3) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie 

wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2. Przygotowanie oferty: 

1) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej siwz. 

2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę i tylko w jednym 

egzemplarzu. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą techniką. 

4) Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego 

upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę.      

W przypadku złożenia nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię     

i nazwisko osoby podpisującej ofertę. 

5) Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

6) Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie oferty. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem pełnomocnictw,    

o których mowa w pkt VI.6.3). Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być 

potwierdzona przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

8) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu             

w sytuacji, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści powinny być parafowane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentacji. 

10) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w siwz. Zamawiający nie 

dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia 

przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych 

do niniejszej siwz. 

11) Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie 

podlegają zwrotowi. 

12) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt I 

niniejszej specyfikacji oraz oznaczona w sposób następujący:  

Oferta na przetarg nieograniczony: “Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice 

Borowe". Nie otwierać przed godz. 10:15 dnia 21.07.2014 r. 

13) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty (opakowania) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

14) W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna 

termin, w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego. 

15) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 

16) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie     

z art. 87 i art. 90 ustawy Pzp. 

17) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

18) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

Zamawiającego podany w pkt I siwz, w sposób opisany w pkt X.2.12 niniejszej siwz i opatrzone 

dopiskiem „Zmiana”. 

19) Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu 

składania ofert. 
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20) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i dołączone odrębnie do oferty. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w pokoju nr 6 - adres Zamawiającego podany w pkt I siwz, do dnia 

21.07.2014 r. do godz. 10:00. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.07.2014 r. o godz. 10:15 w sali nr 21. 

4. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, otwarcie ofert jest jawne. 

5. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców i informacje dotyczące 

ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek. 

8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę oferty należy podać w PLN, słownie i cyfrowo, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę i ma gwarantować pełne 

wykonanie zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 

1 do siwz. 

5. Ceny zawarte w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich      

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

7. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 

 

XIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Cena stanowi 100% kryterium wyboru. 

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem: 

    C = (Cn / Co) x 100 pkt 

    Gdzie: 

    C – przyznane punkty; 

    Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 

    Co – cena oferty ocenianej (brutto). 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (100). 

2. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 

miejsc po przecinku lub, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica        

w ilości przyznanych punktów, z większą dokładnością. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 

kryterium wyboru. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się            

o udzielenie zamówienia, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 



8 

 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy 

Pzp, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z siwz, 

Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że                

w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny ofertowej całkowitej, zgodnie z art. 147-151 ustawy 

Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

1) pieniądzu - sposób przekazania: przelew na konto zamawiającego nr 77 8924 0007 0000 4011 2000 

0002 Bank Spółdzielczy w Przasnyszu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 

 

XVI. Ogólne warunki umowy 

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru określonego w załączniku nr 7 do siwz z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy Pzp., z postanowieniami Działu IV ustawy 

Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą w terminie     

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp., Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawców,              

o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

1) przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna; 

2) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do 

podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umownego terminu zakończenia robót w następujących 

przypadkach: 

1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z 

jej treścią, np. w przypadku wystąpienia nadzwyczajnie niekorzystnych, długotrwałych warunków 

atmosferycznych, mających wpływ, na jakość lub termin wykonania robót. 

8. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu. 
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania          

o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

5. Adres poczty elektronicznej oraz strony Zamawiającego wskazany jest w pkt I niniejszej specyfikacji. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XIX. Załączniki 

Załącznik Nr 1 – Formularz "Oferta" wraz z kosztorysem ofertowym; 

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik Nr 4 – Wykaz robót budowlanych; 

Załącznik Nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; 

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót; 

Załącznik nr 9 – STWIOR. 

 
Dokumentację zatwierdził             Wójt Gminy 
                                         /-/  Wojciech Brzeziński  
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Załącznik Nr 1 do siwz 

 
Pieczęć wykonawcy                                                                          miejscowość, data ……………………….................... 

 

 

                                                                                Zamawiający 

                                                                                Gmina Czernice Borowe 

                                                                                ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

 

 

OFERTA 

Dane wykonawcy 

Nazwa: ................................................................................................................................................................ 

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

Siedziba: ............................................................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej: ............................................................................. 

Numer telefonu: ( ) ............................................................................................ 

Numer faxu: ( ) .................................................................................................. 

Numer REGON: ................................................................................................ 

Numer NIP: ....................................................................................................... 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację drogi gminnej                      

w miejscowości Czernice Borowe" oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę* jak niżej: 

cena netto: …………………………………………….. zł 

(słownie: .............................................................................................................................................................) 

podatek VAT ……... % .....................     ........................ zł 

cena brutto: …………………………………………….. zł 

(słownie: .............................................................................................................................................................) 

* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

1. Termin realizacji zadania: do 30.09.2014 r. 

2. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert 

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego. 

4. Ustalenia dotyczące sposobu płatności: 

1) Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

i faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2) Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są: 

1). ............................................................................, telefon, fax: ...................................................................... 

zakres odpowiedzialności: .................................................................................................................................. 

2). ............................................................................, telefon, fax: ...................................................................... 

zakres odpowiedzialności: .................................................................................................................................. 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

1). ............................................................................, telefon, fax: ...................................................................... 

stanowisko: ......................................................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

2. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
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3. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy zostały przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
Lp. Wyszczególnienie Nr strony 

   

   

   

   

 

Ww. zamówienie wykonamy samodzielnie / Ww. zamówienie częściowo powierzymy podwykonawcom 

w następującym zakresie:** 
Lp. Część zadania powierzonego podwykonawcom Wartość 

   

 

**niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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KOSZTORYS ofertowy 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe” 

 

Lp Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość 
Wartość 

jedn. w zł 

Wartość  

w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1d. KNR AT-

03 

0202-01 

 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej i istniejącej nawierzchni 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m
2
; 

droga i skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373   

2d. KNNR 6 

0308-01 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca); droga i 

skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373   

3d. KNR AT-

03 

0202-02 

 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno warstwy 

wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m
2
; 

droga i skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373   

4d. KNNR 6 

0309-02 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna); droga i 

skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373   

5d. Kalkulacja 

własna 
Podniesienie i umocowanie studni 

kanalizacyjnych fi 1000, właz D 400 szt 26   

Wartość zł netto 
 

Podatek VAT ……% 
 

Wartość zł brutto 
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Załącznik nr 2 do siwz 

 

……………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe”. 

oświadczam(my), że firma, którą reprezentuję(my) spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące 

w szczególności: 

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

………………..………., dnia …………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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                                                Załącznik nr 3 do siwz  

 

……………………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. 

 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe”. 

oświadczam(my), że w stosunku do firmy którą reprezentuję(my) brak jest podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r   –  

Prawo zamówień publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam dokumenty i oświadczenia 

wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

………………..………., dnia …………………. 

 

 

 

 

 

                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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                                                                                         Załącznik nr 4 do siwz  

 

……………………………….. 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Przystępując do postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe”. 

 

Wykaz 

robót wykonanych w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres  prowadzenia działalności  jest krótszy -  wykonanych w tym okresie. 

 

Lp Rodzaj wykonywanych robót budowlanych 

 
Wartość 

wykonywanych 

robót 

budowlanych 

Data 

wykonania 

Miejsce 

wykonywania 

robót 

budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Uwaga! Należy załączyć dokumenty wymagane w siwz potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do siwz  

 ……………………………….. 

……………………………….. 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe”. 

 
LISTA 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* 

 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 

U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

…

…

…

… 

 

 

 

 

 

                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 

* Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy 

kapitałowej. Jeżeli nie należy do grupy kapitałowej należy wypełnić poniższą informację. 
 

Informacja 
 
 

Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy 

kapitałowej. 
 
 
 
 
                                                                                      …………………………………………......................... 
                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 

Lp. Pełna nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 6 do siwz  

 ……………………………….. 

……………………………….. 

( nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Dotyczy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe”. 

 

 

WYKAZ OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Nazwisko i imię Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie/ 

wykształcenie 

Informacja         

o podstawie 

dysponowania 

      

      

      

 

Oświadczam, że: 

1. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  …………………………………………......................... 
                                                                                          Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do siwz 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa nr RDŚ.7013.1.2.2014 zawarta w dniu ....................................2014 r. w Czernicach Borowych 

pomiędzy: 

Gminą Czernice Borowe z siedzibą ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, NIP: 761-148-59-06,                                                                          

REGON: 130378060 

reprezentowaną przez: 

1. Wojciecha Brzezińskiego - Wójta Gminy     
przy kontrasygnacie 

2. Grażyny Pszczółkowskiej - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

........................................................ adres/siedziba...................NIP......................, REGON............................... 

reprezentowaną/ym przez: 

1. ............................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe – 

wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. 

Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarze robót. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi / przy udziale podwykonawcy 

w zakresie ……………………………………………………………………….………………………… 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. (dotyczy powierzenia części zamówienia podwykonawcom) 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą 

lub jej projektu, dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. (dotyczy powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom) 

4. Umowa o której mowa w ust. 2 i 3, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

(dotyczy powierzenia części zamówienia podwykonawcom). 

5. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego solidarnie                           

z podwykonawcami. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót, zakresem robót 

zawartym w Kosztorysie Ofertowym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz zgodnie z obowiązującymi PN, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także przepisami 

obowiązującymi w zakresie wykonywanych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,                

o których mowa w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane              

i wymogom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                 

w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 

3. 

§ 4. 

8. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 

dni od dnia zawarcia umowy. 

9. Termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy ustala się na dzień 30.09.2014 r. 
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10. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy 

jest możliwa w następujących przypadkach: 

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

4) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z 

jej treścią, np. w przypadku wystąpienia nadzwyczajnie niekorzystnych, długotrwałych warunków 

atmosferycznych, mających wpływ, na jakość lub termin wykonania robót. 

9. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu. 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w oparciu o kosztorys ofertowy w kwocie: 

     Cena netto: ……………………………...... zł 

     /słownie: ……………………………………………………………………………………………………/ 

     Podatek VAT ………….. % - …….………………………… zł 

    Cena brutto: ……………..………………. zł 

   /słownie: …………………………………….………………………………………………………………/ 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę za wykonane i odebrane roboty na podstawie protokołu odbioru 

wykonanych robót. 

3. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ...............…………………………………............................. 

§ 6. 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w art. 67 

ust.1 pkt. 6 ustawy – Pzp. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone 

z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. 

3. Zamówienie uzupełniające będzie rozliczane wg cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym.  

§ 7. 

Obowiązki stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokólarne przekazanie terenu budowy, 

2) przeprowadzenie odbioru końcowego robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

2) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, badanie próbki warstwy wiążącej i ścieralnej, 

4) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją i obowiązującymi przepisami 

bhp oraz zapewnienie warunków p.poż.,  

5) informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. 

3. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………………………………………………….. 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………………………………. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac budowlanych, zawrzeć odrębną umowę 

ubezpieczenia: 

1) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym 

także z ruchem pojazdów mechanicznych, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów 

oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy na kwotę równą wartości robót brutto, 



20 

 

2) ryzyk budowy i montażu robót, w tym ubezpieczenia urządzeń, materiałów oraz mienia ruchomego 

związanego w wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy – od wszystkich możliwych zniszczeń      

i szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi na kwotę równą wartości robót brutto. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność 

§ 8. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 

udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, oraz innym osobom, które Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 9. 

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

ich zakończenia. 

3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. 

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia robót. 

§ 10. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.  

3. Gwarancja należytego wykonania umowy zostanie zwolniona po przedłożeniu Gwarancji na wykonany 

przedmiot umowy w wysokości 30% wartości gwarancji należytego wykonania. W przypadku 

zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie zwrócone 70% gwarancji należytego wykonania umowy, 

pozostałe 30% pozostanie zabezpieczone na poczet roszczeń z tytułu rękojmi. W przypadku 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy w formie zgodnej z formularzem gwarancji 

należytego wykonania, ważnej przez okres gwarancyjny na kwotę 30% wartości Gwarancji należytego 

wykonania umowy.  
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10% wartości umowy, jako Gwarancję należytego 

wykonania umowy, tj. kwotę ………………………………..zł w formie ………………………………… 

5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie Gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 30% 

wartości Gwarancji należytego wykonania umowy, tj. ……………….. zł w formie ……………............... 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót objętych umową w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji             

i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad;  
3) W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 

własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z rękojmi. 

Koszty naprawy zostaną pokryte z środków uzyskanych z Gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10,00 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania robót 

będących przedmiotem umowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, łącznie ze 

skutkami finansowymi. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych. 
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§ 12. 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz        

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

podlega unieważnieniu. 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

§ 14. 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony będą dążyły do polubownego zakończenia sporów 

wynikających lub mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy. 

§ 15. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                                                                             Wykonawca 
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Załącznik nr 8 do siwz 

 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 
 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNICE BOROWE 
 

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Czernicach Borowych w granicach Gminy 

Czernice Borowe. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej obejmie odcinek o długości łącznej 858mb.  

 

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jest następująca: 

- powierzchnia do wyrównania i profilowania – 5 373,00 m
2
  

- powierzchnia istniejącej podbudowy asfaltowo - żwirowej po zagęszczeniu – 5 373,00 m
2
  

- powierzchnia nawierzchni mineralno – bitumicznych asfaltowych – 5 373,00 m
2
 

- ustawienie znaków drogowych pionowych typ A – 2 szt 

 

OGÓŁEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 5 373,00 m
2
 

 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 

Istniejącą nawierzchnię (tłuczniowo – żwirową) należy wyrównać, wyprofilować i zagęścić. 

Projektuje się wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej w dwóch warstwach. Warstwa 

wiążąca gr. 4 cm ułożona na istniejącej podbudowie asfaltowo – tłuczniowej, po uprzednim skropieniu emulsją 

asfaltową. 

Warstwa ścieralna gr. 4 cm ułożona na warstwie wiążącej, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową. 

Droga gminna lokalna, klasy L - przyjęto: 

- szybkość projektowa - 40,00 km/h 

- obciążenie przyjęto KR1 - 8,00 Mg/oś 

- szerokość korony drogi – 8 m 

 

3. PROFIL PODŁUŻNY 

Profil podłużny nadać w nawiązaniu do rzędnych istniejących drogi gminnej, terenu przyległego oraz istniejących 

rzędnych dróg i wjazdów bramowych. Niweletę wykonać tak, aby zapewnić minimalny spadek poprzeczny. 

 

4. PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje się następujący przekrój poprzeczny: 

- szerokość jezdni 6,0m; 

- na odcinkach prostych i małych łukach jest spadek jednostronny 2,0% w prawą stronę. 

 

5. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ 

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadek jednostronny, powierzchniowo do istniejących 

studzienek z odprowadzeniem do rowu przydrożnego po prawej stronie.  

 

6. ORGANIZACJA RUCHU 

Organizację ruchu zaprojektować na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych i poziomych.  
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PRZEDMIAR ROBÓT 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe” 

CPV – 45233120-6; 45.23.31.23-7 

 

Lp Podstawa Opis pozycji  J.m. Obmiar 

1 2 3 4 5 

1d. KNR AT-

03 

0202-01 

 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej i istniejącej nawierzchni 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m
2
; droga 

i skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373 

2d. KNNR 6 

0308-01 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca); droga i skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373 

3d. KNR AT-

03 

0202-02 

 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno warstwy 

wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m
2
; droga i 

skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373 

4d. KNNR 6 

0309-02 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna); droga i skrzyżowanie 
 

(858m x 6m = 5148m
2
+225m

2
 skrzyż. = 

5373m
2
) m

2
 5373 

5d. Kalkulacja 

własna 
Podniesienie i umocowanie studni 

kanalizacyjnych fi 1000, właz D 400 szt 26 
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Załącznik nr 9 do siwz 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czernice Borowe" 

 

1. OST – plik zaw. 12 stron; 

2. SSTWIOR – nawierzchnia z betonu asfaltowego – plik zaw. 29 stron; 

3.  

do pobrania ze strony www.bip.czerniceborowe.pl  

w zakładce: zamówienia publiczne – ogłoszenie przetargów – ogłoszenie o przetargu „Modernizacja drogi 

gminnej w miejscowości Czernice Borowe" 

 

 

 

http://www.bip.czerniceborowe.pl/

