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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

1.   Nazwa:              Gmina Pysznica 

             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 

NIP:                  865-23-97-341 

REGON:           830409117   

Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410198 

 Numer faksu:       +48 158410017   
 

2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 

w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 

pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 

oznaczone jest znakiem: RI.I.271.2.2016. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 

na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

 4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 

      Numer ogłoszenia: 90776 -2016  
      Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.04.2016  
 
 

 

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia: 

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          

w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

 
 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

 

 

 

       2.  Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty drogowe:    

         
 

 Zadanie 1 -  Bąków – droga gminna nr 101205R  

 

 Roboty pomiarowe – 0,381 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1353,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                              

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 / 162.36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości         

3 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1353,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                

4 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 57 ,15 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie –                 

381 ,00 m2. 

 

 

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
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 Zadanie 2 - Brandwica ul. Polna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne 410, 304/2 

 

 Roboty pomiarowe – 0,485 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1483,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                         

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1483,00m2 / 177,96 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                    

3 cm po uwałowaniu - 1483,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1483,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości             

4 cm po uwałowaniu - 1483,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 72,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                   

485,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 

 

Zadanie 3 -  Jastkowice ul. Polna – droga wewnętrzna - działka nr ewidencyjny 3281, 3261 

 

 Roboty pomiarowe – 0,354 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1125,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                            

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 / 135,00 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                 

3 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1125,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 53,10 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

354,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 7 szt. 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 

  Zadanie 4 - Jastkowice ul. Cicha – droga - działka nr ewidencyjny 3277 

 

 Roboty pomiarowe – 0,175 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 525,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo - tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                        

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 / 63,00 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

3 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej - 525,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 26,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                  

175,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 6 szt. 
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Zadanie 5 - Kłyżów ul. Zagórska – droga gminna nr 101237R 

 

 Roboty pomiarowe – 0,520 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża- 1828,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                          

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1828,00m2 / 219,36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

3 cm po uwałowaniu - 1828,00 m2. 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1828,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 

4cm po uwałowaniu - 1828,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 78,00 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                   

520,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 3szt 

 Oznakowanie pionowe – 2 szt. 

 

Zadanie 6 -  Pysznica ul. Kaczyłów - boczna – droga wewnętrzna –  

                      działka nr ewidencyjny 1734/1 
 

 Roboty pomiarowe – 0,135 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 502,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                             

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 502,25m2 / 60,27 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                

3 cm po uwałowaniu - 502,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -502,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                     

4 cm po uwałowaniu - 502,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 20,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

135,00 m2 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Regulacja urządzeń obcych – 3 szt. 

 

 Zadanie 7 - Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do Sportowej – droga wewnętrzna -  

                      działki nr ewidencyjne 2621, 3047 

 

 Roboty pomiarowe – 0,655 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1913,90 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  

o średniej grubości 12cm po uwałowaniu - 1913,90 m2 / 229,67 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                     

3 cm po uwałowaniu - 1913,90 m2  

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1913,90 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                      

4 cm po uwałowaniu - 1913,90 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 74,85 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

499,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 10 szt. 
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Zadanie 8 -  Pysznica ul. Słowackiego – droga wewnętrzna 

 

 Roboty pomiarowe – 0,360 km 

 Wykonanie koryta na głębokość 30 cm – 1332,00 m2 

 Wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1332,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (pospółka 0-63mm) 

sprzętem mechanicznym grubości 25 cm  - 1332,00 m2. 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15 cm – 

1296,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna mieszanka  0-31,5mm                   

o grubości 5 cm - 1296,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

3 cm po uwałowaniu - 1260,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1260,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości             

4 cm po uwałowaniu -1260,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy o grubości 20 cm – 72,00 m3 

 Regulacja urządzeń obcych -  3 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie.(2x 0,50) 

– 360,00 m2 

 Plantowanie obrobienie na czysto terenu przyległego do utwardzonych poboczy – 360 m2 

 

Zadanie 9 -  Pysznica ul. Wolności - boczna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne  

                      3529, 3593 

 

 Roboty pomiarowe – 0,245 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 817,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                 

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 / 98,07 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości         

3 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -817,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 36,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                

245,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 

 

Zadanie 10 -  Studzieniec – droga - działka nr ewidencyjnym 417/19 
 

 Roboty pomiarowe – 0,132 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 523,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                        

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 523,25m2 / 62,79 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

3 cm po uwałowaniu - 523,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -523,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

4 cm po uwałowaniu - 523,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 19,80 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                  

132,00 m2. 
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             Zadanie 11 -  Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R 

 
 

 Roboty pomiarowe – 0,270 km 

 Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 20 cm – 415,50 m2 

 Wykonanie profilowanie wraz z  zagęszczeniem podłoża – 1115,50 m2 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm – 415,50 m2 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8cm- 415,50 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  

o średniej grubości 12 cm i 9 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 / 106,05 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 

3 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1115,50 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  

4 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 40,50 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 270 m2. 
 

            

       3.   Lokalizacja robót:  gmina Pysznica w miejscowościach: 

1) Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781 (działki nr ewidencyjne:                       

obr. Jastkowice 3220 i 3218,  obr. Brandwica 882, 642/1 i 642/2)   

2) Brandwica ul. Polna - odc.I. od km 0+409 do km 0+ 554, odc. II. od km 0+000 do km 

0+340 (działki nr ewidencyjne 410, 304/2) 

3) Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354 (działki nr ewidencyjne 3281, 3261) 

4) Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425 (działka nr ewidencyjny  3277 ) 

5) Kłyżów ul. Zagórska - droga gminna nr 101237R w km 0+000 - 0+520  

(działki nr ewidencyjne 2022/27, 2022/24, 2024) 

6) Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135 (działka nr ewidencyjny 1734/1) 

7) Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc.I. od km 0+000 do km 0+265,  

odc.II od km 0+000 do km 0+390 - (działki nr ewidencyjne 2621 i 3047) 

8) Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+000 - 0+245 (działki nr ewidencyjne 568/6, 571/3, 

577/1, 581/4, 584/4, 587/2, 590/3, 593/4, 597/2, 599/2, 602/2, 605/5, 610/2, 613/2, 626/11, 

638/2) 

9) Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245 (działki nr ewidencyjne 3529 i 3593)  

10) Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482 (działka nr ewidencyjnym 417/19)  

11) Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 

(działki nr ewidencyjne   2257/1, 146, 266/20). 
 

4.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

     45233223–8  / Wymiana nawierzchni drogowej / 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących 

zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają    

Dokumentacje projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz 

Przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ – załącznik nr 10.  
 

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 jednolity tekst ), ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016 r. poz. 380 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst).   

Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności                              

z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, 

przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami 

dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.  
\\ 
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7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 

    7.1. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji 

będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub 

pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.  

Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej 

należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar 

udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania     

w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

     7.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające 

z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji 

powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem 

terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót oraz 

wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają 

odzwierciedlenia w przedmiarze robót.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania 

ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.  
 

8. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 186 000 

euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Pzp. 

 
 
 

 

§ 4. Termin wykonania zamówienia: 

 

Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia                   

30 czerwca 2016 roku. 

 
 

 

 

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

        warunków:  
 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  
 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.          
 

 

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia - 
 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi           

o nawierzchni asfaltowej i wartości brutto co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta 

tysięcy złotych), 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; 

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  
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W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN (polski złoty), 

przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez 

Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym 

dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 
 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia - 
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu 

ubiegania sie o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 
 

1.4.  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - 
 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną            

z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.: kierownikiem budowy z uprawnieniami do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

drogowej. 

Uwaga:  

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze 

zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. nr 243, poz. 1409 j.t. ze zmianami) oraz ustawy                    

z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                           

w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).  
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  
 

 

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 
 

Nie dotyczy – w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej w celu 

ubiegania sie o udzielenie zamówienia nie jest wymagane spełnianie przez Wykonawców 

żadnych szczególnych wymogów. 

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

oraz wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. 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 wykonywaniu zamówienia.  

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp                                                   

( wzór załączony do niniejszej siwz – załącznik nr 2 do SIWZ).  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 

warunku ( jeżeli dotyczy).  

7. 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 ze zmianami), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, 

pomiędzy że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówieniu.  
 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania 

przez kilku Wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, warunki 

udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i warunek, 

aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych 

Wykonawców, natomiast określone przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne,                       

tj. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym, 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 

postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych Wykonawców.  

9. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, 

wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz merytorycznych 

(podmiotowych).  

 
 

§ 6.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu               

         potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 

 

 

1. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty  Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z 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 - zgodnie             

z załącznikiem nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów; 

c) 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie                          

z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa 

co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 
 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć następujące 

dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał); 

b) 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

c) aktualne zaświadczenie 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 organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, 

o których mowa w § 6.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) 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. 
 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

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 § 6.3. 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. Przepis ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 
 

4. Inne dokumenty: 

Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: 

1) formularz oferty wg. wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załączonym kosztorysem ofertowym; 

2) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca wg. wzoru na załączniku nr 5 

do SIWZ (jeżeli dotyczy);  
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3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy).; 

4) oparafowany wzór umowy wg. - załącznik nr 8 do SIWZ; 

5) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.  
 

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego:  

- oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej 

jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie;  

- dokumenty potwierdzające, że  Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców 

oddzielnie. 

 - dokument informujący o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców                            

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

w sprawie zamówienia publicznego; 

Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.      
 

6. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,                  

o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. Wykonawca wraz z ofertą , składa listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami) , albo informację, o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:  

1) wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;  

2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasobach określonych               

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 

podmioty;  

3) w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii odpowiedniego dokumentu;  

4) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

 

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
 

1. Tryb przekazywania oświadczeń i dokumentów:  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub faksem – nr faksu Zamawiającego: +48 158410017.  

Forma przekazywania dokumentów za pośrednictwem faksu nie dotyczy: oferty, pełnomocnictw 

oraz dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przesyłania wszelkich zawiadomień, wezwań i informacji drogą elektroniczną.  

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.  



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.2.2016 

 

13 

3.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1)  na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

2) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 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.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w § 7.3.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w § 7.3.1) do § 7.3.2). 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego i będzie wiążąca.  
 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 

7.1.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-

prawnych) jest Józef Błażejowicz  –  fax: +48 158410017. 

 

7.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                           

z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                   

•   Aleksander Jabłoński  –  fax: +48 158410017. 

•   Ryszard Szado            –  fax: +48 158410017. 
 

8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 

podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  

     www.pysznica.bip.gmina.pl 
 

 
 

 

§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych).  
 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia                    

     29 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00.  
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 

1158 z późniejszymi zmianami).  
 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu 

oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 

(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.  
 

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej 

rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział 

Nisko.  

     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002,          

z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.2.2016. 
       

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
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     Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,                   

a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 

zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na 

każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium            

w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

  

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku 

Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy 

rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. 

w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia                         

29 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00.  

7.  Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania.  
 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  
 

10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  
 

12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę.  
 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz    

      Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  

      a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  

      b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

      c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących  

          po stronie Wykonawcy.  
 

14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  

 
 

§ 9.  Termin związania ofertą:  

 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  

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

 

 

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  

 

1.  Wymogi formalne:  
 

1.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny                     

i przejrzysty.  

       Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  
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1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) drukach: FORMULARZ  OFERTOWY, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

1.3. Formularz oferty należy wypełnić przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu 

bez pozostawienia śladu np.: komputerowo, długopisem, cienkopisem, piórem lub za 

pomocą maszyny do pisania.  

1.4. Wszelkie poprawki w ofercie winny być dokonywane poprzez skreślenie omyłki oraz 

postawienie obok korekty parafki osoby lub osób podpisujących ofertę. Nie dopuszcza się 

możliwości dokonywania poprawek omyłek w tekście oferty przy użyciu korektora lub 

odrębnymi pismami dołączonymi do oferty. W celu wyeliminowania ewentualnych 

wątpliwości co do treści oferty oraz zapewnienia jej czytelności i przejrzystości wskazane 

jest, by w przypadku wystąpienia omyłki, formularz oferty ponownie skopiować                        

i wypełnić tak, aby nie było w nim jakichkolwiek poprawek, zmian, korekt itp.  

1.5. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian 

merytorycznych na uprzednio przygotowaną treść oferty.  

1.6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 

lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ ofert 

złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

składają jedną wspólną ofertę.  

1.7. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) 

uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie 

oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 

a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy; 

       b) pełnomocnika lub pełnomocników wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 

osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1.7a;  

c) pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się               

o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  

1.8. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych przez osobę(y) 

upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej odpowiednie 

pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność                        

z oryginałem przez notariusza lub przez mocodawcę. Postanowienie SIWZ, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do pełnomocnictwa z prawem 

substytucji oraz do dokumentów, o których mowa w podpunkcie następnym.  

1.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani 

są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się                      

o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument 

potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.  

       Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać z umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców, jeżeli Wykonawcy takową umowę – w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – załączą do swojej 

oferty.  

1.10. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami SIWZ.  

1.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom – w tym celu Wykonawca, który powierzy 

podwykonawcom wykonanie części zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty 

wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.  

       Nie załączenie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że Wykonawca całość 

zamówienia wykona sam – bez udziału podwykonawców.  

1.12. 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 
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należy do grupy kapitałowej. Wzór wyżej wspomnianego dokumentu stanowi załącznik 

nr 4 do SIWZ. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 

2.  Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):  

1) oferta złożona na formularzu wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej; 

4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego;  

5)  wykaz wykonanych robót budowlanych;   

6)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

7) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia,  

8) informacja dotycząca art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp 

9) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca – załącznik nr 5 do 

SIWZ (jeżeli dotyczy);  

10) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy);  

11) oparafowany wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ;  

12) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  

13) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                       

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

 

1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       

1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 

pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ) : osobiście albo za 

pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  

                                                      „Oferta dotyczy zamówienia pn.: 

                            Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 

                               -  znak sprawy: RI.I.271.2.2016 

                               -  nie otwierać do dnia 29.04.2016 roku, godz. 10:15”. 
 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia:  29 kwietnia 2016 roku godz. 10:00.  

        Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 

opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  
 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 

Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu.                                                                                                                              

Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  
 

2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29 kwietnia 2016 roku o godz. 10:15 , w Urzędzie Gminy          

w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, pok. nr 6 (sala konferencyjna - parter). 
 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 
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§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny:  

 
 

1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót oraz Przedmiarach robót 

załączonych do niniejszej siwz - załączniki nr 10. Cena musi zawierać: zapłatę za 

prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za inne koszty związane z jego 

realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (w tym 

materiały, robocizna, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.). 

 

2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji 

przez okres realizacji zamówienia.  
 

3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  
 

4.  Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu oferty. 
 

5. Oferta winna zawierać jednoznacznie określoną wartość żądanego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto uwzględniającego podatek VAT obejmujących cenę, za zakres 

określony w niniejszej siwz.  
 

6.  Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 
 

7. Wykonawca obliczy cenę oferty przez sporządzenie uproszczonego kosztorysu ofertowego, 

który zaleca się załączyć do oferty. Wartość ceny oferty winna wynikać z uproszczonego 

kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonych przedmiarów robót. 

Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu jest opracowaniem wtórnym 

w stosunku do projektów budowlanych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót. Zawiera zestawienie przewidywanych robót przygotowane w celu zobrazowania skali 

zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji 

inwestycji. Dlatego co do zasady pełni funkcję pomocniczą.  

     Kosztorys ofertowy jest dokumentem przygotowywanym na potrzeby obliczenia ceny,                         

a Zamawiającemu służy jedynie do celów poglądowych i rozliczeniowych. Brak załączenia 

do oferty kosztorysu ofertowego nie może być podstawą do odrzucenia oferty jako 

niezgodnej z siwz na podstawie art. 89.1.2) Pzp. 

     Niemniej jednak w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była 

najkorzystniejsza i braku uproszczonego kosztorysu ofertowego w ofercie, Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego opracowania w oparciu o przedmiar robót i jego dostarczenia 

dla potrzeb rozliczenia tej inwestycji. 
 

 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

             z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

 

 

1.  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
 

1.1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

1.2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących 

kryteriów: 

                  1/ Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 95%  
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                  2/ Kryterium długości okresu gwarancji jakości – 5 %  
 

 

L.p. 
Nazwa 

kryterium 

 

Opis 
 

Waga 
 

Wzór 

 

1/ 

 

Cena 

oferty 

 

 

Cena oferty 

( z podatkiem 

VAT) 

 

 

95% 

 

 Lc = Comin / Cobad x Kp x Wc  
 

(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 

gdzie: 

Comin – najniższa cena brutto oferowana  

Cobad – cena brutto oferty badanej 
 

Kp –     współczynnik proporcjonalności, 

            równy 100 

Wc – waga (znaczenie) kryterium ceny, 

równa 95% 
 

 

2/ 

 

Długość 

okresu 

gwarancji 

jakości 

 

 

Długość 

udzielonego 

okresu 

gwarancji 

jakości licząc 

od dnia 

bezusterkowego 

odbioru 

końcowego 

Inwestycji.  

 

 

5% 

 

Punkty za kryterium: okres gwarancji 

jakości zostaną przyznane w ilości 2,50 pkt. 

za każde pełne 12 miesięcy przedłużenia 

okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy 

okresu gwarancji bezwzględnie 

wymaganego, z tym że maksymalnie 

możliwe jest uzyskanie 5 pkt. za większy 

lub równy 60 miesiącom okres gwarancji. 

 

Zatem, gdy Wykonawca zaoferuje długość 

okresu gwarancji jakości na okres: 

- 36 miesięcy otrzymuje 0 pkt,  

- 48 miesięcy otrzymuje 2,5 pkt,  

- większy lub równy 60 miesiącom  

  otrzymuje 5 pkt. 
 

 

2.  Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego 

oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane 

kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu                   

o ustalone kryteria (na podstawie sumy punktów ustalonych dla poszczególnych kryteriów) . 
 

3.  Dodatkowe informacje:  
 

3.1. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę niewykluczonego                         

z postępowania, która następnie nie zostanie odrzucona – Zamawiający udzieli 

zamówienia temu Wykonawcy, przyznając jego ofercie maksymalną ilość punktów 

możliwą do uzyskania w danym kryterium (bez przeprowadzania powyższej oceny).  

3.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.  

 

 

§ 14.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                    

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została wybrana jako najkorzystniejsza 

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w przetargu. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia na zasadach 

określonych w art. 92  Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację;  

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne              

i prawne;  

 

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone                       

w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa                  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
 

3. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane powyżej w pkt 2. Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                

w swojej siedzibie. 
 

4. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminach 

określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  
 

5.  W przypadku Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

a)   konsorcjum, którego oferta została wybrana, może zostać zobowiązane do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej wspólną działalność jego członków – wybór formy 

zastrzega się dla Zamawiającego;  

b) spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia 

Zamawiającemu umowy spółki cywilnej – wybór formy zastrzega się dla 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.  
 

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające uprawnienia osób 

(zgodne  z obowiązującym prawem), które będą pełniły funkcje kierownika robót. 

     Nie przedłożenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało uchylanie 

się Wykonawcy od podpisania umowy.  

 

 

 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej 

podanej w ofercie w:  

a.  pieniądzu;  

     b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   

           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c.  gwarancjach bankowych;  

d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

     ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

     Przedsiębiorczości. 

  

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
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2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  

a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej;  

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  

c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                    

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  
 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

 

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

       Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać  30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

 

5.  70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku 

wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.  

        W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi            

w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.  

 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 

0002.  
 

 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                

w sprawie zamówienia publicznego oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
 

1.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy         

w sprawie zamówienia publicznego zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 8 do 

SIWZ.  

2.    Zapisy zmian postanowień w umowie:    
 

1/ Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2/  Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia 

bezpieczeństwa; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;  

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;  
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e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych 

(nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów;  

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

2)  zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy w związku                      

z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1; 

3)  zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży                         

w interesie Zamawiającego; 

b)  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie; 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie; 

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót; 

f)   konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania; 

g)   konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 

h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową; 

i)  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 

dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia); 

j) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów; 

k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy; 

4)   powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności 

wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu – i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż 

dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom; 

5)  zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru – 

w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, 

zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została 

zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 

3/    Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) ad pkt 1) – pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, 

urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów 

jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;  

2) ad pkt 2) lit.a) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, 

3) ad pkt 3): 

- lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

- lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
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- lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

- lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem umowy, 

- lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

- lit. i) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 

4/  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         

             postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  

ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).  
 

 

§ 18.    Informacje ogólne:  

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Zamówienie nie jest podzielone na części – w związku z tym oferta musi obejmować 

całość  przedmiotu zamówienia. 
 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                   

w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych.  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.       
 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych – rozliczenia między  

Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).  
 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie jest przewidziany wybór 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a 

do art. 91c ustawy Pzp. Nie przewiduje się zastosowania dialogu technicznego ani 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy.  
 

10. Zamawiający nie przewiduje osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust.2 ustawy Pzp.   

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

11. Postanowienia w zakresie umów o podwykonawstwo zawarte zostały w § 6 wzoru 

umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 

13. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

Wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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14. Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia,                     

o których mowa w art. 151a ustawy Pzp.  
 

15. Sprawy nieuregulowane niniejszą siwz  reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst) oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie.  
 

 

 

 

§ 19.    Wykaz załączników do SIWZ 
 

1.   Wprowadzenie do SIWZ załączników stanowiących dla Wykonawców wzory formularzy 

ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez Zamawiającego informacji, 

a co za tym idzie możliwości ich porównania.  
 

2.   Postanowienia SIWZ dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do 

warunków sporządzenia poszczególnych formularzy. 
 

3.    Integralną część niniejszej dokumentacji stanowią niżej wymienione załączniki:  

 

 

 
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

4. Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5 Wskazanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w zamówieniu 

6. Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót w okresie pięciu lat 

7. Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

8. Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy - projekt umowy 

9. Załącznik nr 9 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów Wykonawcy 

10. Załącznik nr 10 Dokumentacja Projektowa 
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Załącznik nr 1 do siwz  

 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

                                                                                              Zamawiający:  

Gmina Pysznica  

ul. Wolności 322  

37-403 Pysznica     

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 

…...................................................................................................................................................................... 

Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
 

NIP         ......................................................................................................................................................... 

REGON .......................................................................................................................................................... 
 

Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 

Telefon  …...................................................................................................................................................... 
 

Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 

e-mail ............................................................................................................................................................. 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

RI.I.271.2.2016 o nazwie: 
 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

1.  Cena: 
 

1.1.  Oferuję / oferujemy realizację niniejszego zamówienia publicznego za:  
 

1/   cenę ofertową  (brutto)    …..………………………  PLN, słownie: …………...…………….., 

       w tym: 

           2/  podatek VAT … % - ……….     PLN, słownie: …………...…………………………….., 

           3/  cena netto:    …………………   PLN, słownie: …………………………………………., 

 

Cenę ofertową, którą Wykonawca winien wypełnić pkt. 1.1 formularza ofertowego jest sumą  

cen  ( brutto, netto, podatku VAT ) oferowanych poniżej dla zadań 1 do 11. 

 

                       Zadanie 1 -  Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781  
   

 - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
  

   

Zadanie 2 -  Brandwica ul. Polna - odc. I. od km 0+409 do km 0+ 554,  

                      odc. II. od km 0+000 - 0+340  

   

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

______________________ 

  

W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę 

każdego z tych Wykonawców.\ 
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Zadanie 3 -  Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354  

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 4 -  Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
 

 

Zadanie 5 -  Kłyżów ul. Zagórska - droga gminna nr 101237R w km 0+000 - 0+520  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 6 -  Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135  
 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 7 -  Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc. I. od km 0+000 do  

                     km 0+265, odc. II od km 0+000 do km 0+390    

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 8 -  Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+000 - 0+245  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 9 -  Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245  
 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 10 -  Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 11 -  Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

            

1.2. Oferuję / oferujemy gwarancję jakości na okres: ………………….. miesięcy. 
      

      1.3.  Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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2.  Oświadczenia: 
 
 

2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  

2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 

dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie od podpisania umowy do  

         30 czerwca 2016 r.  
2.6.   Wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu  

 

          …………………………..  w formie .......................................................................................  

                                                                               ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu ). 
 

          Zwrotu wadium proszę dokonać na konto : .................................................................................. 

 

2.7.    Roboty objęte zamówieniem zamierzam/y wykonać sami.*  

          Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom.*  

          -  załącznik nr 5 do SIWZ                

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

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

2.8.  Oświadczam/y, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach              

o nr .......................  niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

 

3.   Załączniki:  
 

               Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 

1) oferta; 

2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 Pzp; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp; 

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej; 

4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego;  

5)  wykaz wykonanych robót budowlanych;   

6)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

7) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia;  

8) informacja dotycząca art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp; 

9) wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca  (jeżeli dotyczy);  

10) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy);  

11) oparafowany wzór umowy;  

12) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;  
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13) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                       

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy); 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

………………………..            
Miejscowość i data                              

                                                 

…………………..………………………………………………………  
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 

             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: 

 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 

 
 

    Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.2.2016                    

o nazwie jak wyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, niniejszym – zgodnie                

z wymogami art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst) – oświadczam, że 

Wykonawca ten spełnia warunki o których mowa w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania jak wyżej). 

 

 

 

 

 
………………………..            
Miejscowość i data                                               

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 3 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

 

 

 [pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 

             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
          

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o nazwie: 

 

             

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegam/y wykluczeniu                  

z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst ). 

 

 

 

 

 

 
………………………..            
Miejscowość i data                                               

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 4 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  

     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 

 

 

 

                                                                                                            INFORMACJA 

 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

             
 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

 

 

 

 
 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity tekst ):  
 

1) informuję o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;*  
 

2) w związku z tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy:* 
 

 

 

Lp. 

 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba 

albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu: 

 

  

  

 

 

 

 

 

……………………..            
Miejscowość i data                                       

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

Załącznik do oferty Wykonawcy, który wykonanie części zamówienia powierzy podwykonawcom 

 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  

     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW NA KTÓRYCH ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 I  WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM:* 
 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 

 
 

oświadczam/y, że moja/nasza firma zamierza powoływać się na zasoby następujących podwykonawców 

i w przypadku udzielenia nam zamówienia przez Zamawiającego, powierzymy podwykonawcom 

wykonanie następujących jego części: 
 

 

 

Lp. 

 

Wskazanie podwykonawców 

 na których zasoby powołuje 

się Wykonawca 
 

 

Wskazanie (opis) części 

zamówienia,  

której wykonanie powierzymy 

podwykonawcom 

 

Uwagi 

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………..            
Miejscowość i data                                               

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 

 

 

 _________________________  
*) wykorzystać niniejszy formularz tyle razy, ile to będzie konieczne  
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Załącznik nr 6 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  

     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 
 
 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

 
      

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM  

I WARTOŚCIĄ ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa i adres  

Zamawiającego 

 

 

 

Nazwa i zakres   

wykonanych 

robót budowlanych 

 

 

Całkowita 

wartość brutto 

robót 

budowlanych 

 

 

Termin realizacji  

robót 

budowlanych  

     

  

 

 

 

   

 

RAZEM 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w niniejszym wykazie 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 

 

 

 

 

 

………………………..            
Miejscowość i data                                               

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 7 do siwz 
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy 

             (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 
 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 
 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwisko i imię 

 

Proponowana funkcja 

 

 

Wykształcenie/ 

uprawnienia 

 

 

1. 

  

Kierownik budowy  
 

 

 

2. 

 

 
 

 

 

 

 

3. 

 

 
 

 

 

1.   Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

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

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

 

2.   Oświadczam /oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,      

w szczególności osoby wskazane powyżej w wykazie, posiadają wszelkie wymagane ustawowo 

uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 

 

 

UWAGA!        
Zaleca się, aby do oferty uwiarygodnione kopie uprawnień budowlanych osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
 

 

 

………………………..            
Miejscowość i data                                               

                                                …………………..………………………………………………………  
 

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  

uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
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Załącznik nr 8 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

                                                                                                         

        Wzór  

Umowa  

o wykonanie robót budowlanych 

nr RI.I.272.2.___.2016 

                                                                     
zawarta w dniu…………………… r. w Pysznicy, pomiędzy: 

Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  

NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 

reprezentowaną przez:  

Wójta – Tadeusza Bąka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Sondej, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  a: 

……………………………………………………………………………………………………………..                   

z siedzibą w …………………… przy ul …………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, 

………………… Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS…………, o numerze NIP: ……………………; REGON: ……………………, o kapitale 

zakładowym w wysokości …………………… PLN, reprezentowaną przez: 
 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________ 
 

 

 

Panem/Panią ……………………prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………………, 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…………………… pod numerem 

……………, zamieszkałego(a) w ……………………, przy ul. ……………………, NIP 

……………………, REGON ……………………, PESEL ……………………, adres siedziby (biura): 

……………………   

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”, w wyniku wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr RI.I.271.2.2016                          

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 jednolity 

tekst ), o następującej treści: 
 

§1 

 Przedmiot Umowy 

 

1.  Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji            

z najwyższą profesjonalną starannością zamówienie publiczne pn.: 
 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 
 

 

2.  Przedmiotem umowy są roboty budowlane (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”), 

których zakres obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach: 

 

1) Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781  

2) Brandwica ul. Polna - odc. I. od km 0+409 do km 0+ 554, odc. II. od km 0+000 - 0+340  

3) Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354  

4) Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425  

5) Kłyżów ul. Zagórska - droga gminna nr 101237R w km 0+000 - 0+520  

6) Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135  

7) Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc. I. od km 0+000 do km 

0+265,  odc. II od km 0+000 do km 0+390  
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8) Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+000 - 0+245  

9) Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245  

10) Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482  

11) Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 
 

 

3.    Przedmiot Umowy jest określony w sposób szczegółowy w następujących dokumentach: 
 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) stanowiąca Załącznik nr 1 do 

Umowy, 

b) dokumentacja projektowa („Dokumentacja Projektowa”), stanowiąca Załącznik nr 2 do 

Umowy, 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót („Specyfikacja Techniczna”) 

stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy, 

d) przedmiar Robót („Przedmiar Robót”) stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, 
        

4.  Na zakres zamówienia składają się następujące roboty drogowe:    

         

       

Zadanie 1 -  Bąków – droga gminna nr 101205R  

 

 Roboty pomiarowe – 0,381 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1353,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                              

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 / 162.36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości         

3 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1353,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                

4 cm po uwałowaniu - 1353,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 57 ,15 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie –                 

381 ,00 m2. 
 

 Zadanie 2 - Brandwica ul. Polna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne 410, 304/2 

 

 Roboty pomiarowe – 0,485 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1483,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                         

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1483,00m2 / 177,96 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                    

3 cm po uwałowaniu - 1483,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1483,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości             

4 cm po uwałowaniu - 1483,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 72,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                   

485,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 

 

Zadanie 3 -  Jastkowice ul. Polna – droga wewnętrzna - działka nr ewidencyjny 3281, 3261 

 

 Roboty pomiarowe – 0,354 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1125,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                            

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 / 135,00 m3 
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 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                 

3 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1125,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 1125,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 53,10 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

354,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 7 szt. 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 

  Zadanie 4 - Jastkowice ul. Cicha – droga - działka nr ewidencyjny 3277 

 

 Roboty pomiarowe – 0,175 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 525,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo - tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                        

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 / 63,00 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

3 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej - 525,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 525,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 26,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                  

175,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 6 szt. 

 

Zadanie 5 - Kłyżów ul. Zagórska – droga gminna nr 101237R 

 

 Roboty pomiarowe – 0,520 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża- 1828,00 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                          

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 1828,00m2 / 219,36 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

3 cm po uwałowaniu - 1828,00 m2. 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1828,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 

4cm po uwałowaniu - 1828,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 78,00 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                   

520,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 3szt 

 Oznakowanie pionowe – 2 szt. 

 

Zadanie 6 -  Pysznica ul. Kaczyłów - boczna – droga wewnętrzna –  

                      działka nr ewidencyjny 1734/1 
 

 Roboty pomiarowe – 0,135 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 502,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                             

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 502,25m2 / 60,27 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                

3 cm po uwałowaniu - 502,25 m2 
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 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -502,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                     

4 cm po uwałowaniu - 502,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 20,25 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

135,00 m2 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Regulacja urządzeń obcych – 3 szt. 

 

 Zadanie 7 - Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do Sportowej – droga wewnętrzna -  

                      działki nr ewidencyjne 2621, 3047 

 

 Roboty pomiarowe – 0,655 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1913,90 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  

o średniej grubości 12cm po uwałowaniu - 1913,90 m2 / 229,67 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                     

3 cm po uwałowaniu - 1913,90 m2  

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1913,90 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                      

4 cm po uwałowaniu - 1913,90 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 74,85 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                 

499,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 10 szt. 

 

Zadanie 8 -  Pysznica ul. Słowackiego – droga wewnętrzna 

 

 Roboty pomiarowe – 0,360 km 

 Wykonanie koryta na głębokość 30 cm – 1332,00 m2 

 Wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 1332,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (pospółka 0-63mm) 

sprzętem mechanicznym grubości 25 cm  - 1332,00 m2. 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 15 cm – 

1296,00 m2 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna mieszanka  0-31,5mm                   

o grubości 5 cm - 1296,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

3 cm po uwałowaniu - 1260,00 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1260,00 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości             

4 cm po uwałowaniu -1260,00 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy o grubości 20 cm – 72,00 m3 

 Regulacja urządzeń obcych -  3 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie.(2x 0,50) 

– 360,00 m2 

 Plantowanie obrobienie na czysto terenu przyległego do utwardzonych poboczy – 360 m2 

 
 

Zadanie 9 -  Pysznica ul. Wolności - boczna – droga wewnętrzna - działki nr ewidencyjne  

                      3529, 3593 

 

 Roboty pomiarowe – 0,24 5km 
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 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 817,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                 

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 / 98,07 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości         

3 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -817,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości                  

4 cm po uwałowaniu - 817,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 36,75 m3 

 Oznakowanie pionowe – 1 szt. 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                

245,00 m2 

 Regulacja urządzeń obcych – 2 szt. 
 

 

 

Zadanie 10 -  Studzieniec – droga - działka nr ewidencyjnym 417/19 
 

 Roboty pomiarowe – 0,132 km 

 Mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z  zagęszczeniem podłoża - 523,25 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym                        

o średniej grubości 12 cm po uwałowaniu - 523,25m2 / 62,79 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

3 cm po uwałowaniu - 523,25 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -523,25 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości               

4 cm po uwałowaniu - 523,25 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5 mm na uzupełnienie poboczy – 19,80 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie -                  

132,00 m2. 
 

 

             Zadanie 11 -  Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R 

 
 

 Roboty pomiarowe – 0,270 km 

 Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 20 cm – 415,50 m2 

 Wykonanie profilowanie wraz z  zagęszczeniem podłoża – 1115,50 m2 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15cm – 415,50 m2 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8cm- 415,50 m2 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej  tłuczniem kamiennym  

o średniej grubości 12 cm i 9 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 / 106,05 m3 

 Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości 

3 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Skropienie bitumem warstwy wiążącej -1115,50 m2 

 Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej o grubości  

4 cm po uwałowaniu - 1115,50 m2 

 Dowóz mieszanki 0/31,5mm na uzupełnienie poboczy – 40,50 m3 

 Plantowanie poboczy ręcznie wraz  z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie - 270 m2. 
 

            

5.   Lokalizacja robót:  gmina Pysznica w miejscowościach: 

1) Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781 (działki nr ewidencyjne:                       

obr. Jastkowice 3220 i 3218,  obr. Brandwica 882, 642/1 i 642/2)   

2) Brandwica ul. Polna - odc.I. od km 0+409 do km 0+ 554, odc. II. od km 0+000 do km 0+340 

(działki nr ewidencyjne 410, 304/2) 

3) Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354 (działki nr ewidencyjne 3281, 3261) 

4) Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425 (działka nr ewidencyjny  3277 ) 
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5) Kłyżów ul. Zagórska - droga gminna nr 101237R w km 0+000 - 0+520  

(działki nr ewidencyjne 2022/27, 2022/24, 2024) 

6) Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135 (działka nr ewidencyjny 1734/1) 

7) Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc.I. od km 0+000 do km 0+265,  

odc.II od km 0+000 do km 0+390 - (działki nr ewidencyjne 2621 i 3047) 

8) Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+000 - 0+245 (działki nr ewidencyjne 568/6, 571/3, 577/1, 

581/4, 584/4, 587/2, 590/3, 593/4, 597/2, 599/2, 602/2, 605/5, 610/2, 613/2, 626/11, 638/2) 

9) Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245 (działki nr ewidencyjne 3529 i 3593)  

10) Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482 (działka nr ewidencyjnym 417/19)  

11) Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 

(działki nr ewidencyjne   2257/1, 146, 266/20). 
 

6.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

      45233223–8  / Wymiana nawierzchni drogowej / 
 

7.  Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się wnikliwie z dokumentami 

wskazanymi powyżej w ust. 3 oraz oświadcza, że są one kompletne, spójne, wyczerpujące oraz 

pozwalają na terminowe wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

 

§2  

Terminy wykonania Robót 

 

Strony ustalają następujące terminy wykonania Robót będących Przedmiotem Umowy: 
 

1. termin przekazania placu budowy: do 7 dni od podpisania umowy, 

2. termin rozpoczęcia Robót: do 14 dni od przekazania placu budowy 

3. termin wykonania (zakończenia) Robót:  do 30 czerwca 2016 roku. 

 

§3 

Roboty uzupełniające, dodatkowe, zamienne i zaniechane 

 

1. W szczególności na żądanie Zamawiającego i po zawarciu odrębnej umowy, Zamawiający ma 

prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót uzupełniających („Roboty uzupełniające”), robót 

dodatkowych („Roboty dodatkowe”) lub zamiennych („Roboty zamienne”) w tym także 

wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii 

Robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych 

Robót („Roboty zaniechane”). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony 

postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony a następnie wykonania przez Wykonawcę 

Robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie  

i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego               

( umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do 

zakresu wykonanych Robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, względnie zakresu 

Robót zaniechanych, Strony przyjmować będą jako prawidłowe obmiary i wyliczenia dokonane 

przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że Zamawiający dokonując tych obmiarów 

lub wyliczeń dopuścił się rażącego niedbalstwa lub błędów z winy umyślnej.         

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność wykonania Robót 

dodatkowych, uzupełniających i zamiennych. 

3. Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć  łącznie 50% wartości realizowanego 

zamówienia. 

4. Roboty  uzupełniające  polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie 

podstawowe i są z nim zgodne oraz nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości zamówienia 
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podstawowego. Warunkiem koniecznym do ich zastosowania jest udzielenie zamówienia 

podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz zamieszczenie 

informacji dot. zamiaru udzielenie zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu dla 

zamówienia podstawowego.  

5.  Robotami zamiennymi są takie roboty, które były przewidziane w Umowie, a które mają być 

wykonane w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów, przy czym ich wykonanie stało się 

w trakcie realizacji Umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Umowy lub dla 

użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

6. W przypadku konieczności wykonania Robót dodatkowych, Robót uzupełniających,  Robót 

zamiennych Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne polecenie wskazujące na przedmiot Robót 

dodatkowych lub Robót zamiennych potrzebnych do wykonania. Wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót dodatkowych lub Robót 

zamiennych i przekazać go Zamawiającemu. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, 

oferta Wykonawcy zawierać będzie ceny wynikające z Kosztorysu Robót, jednakże w wypadku 

gdyby rodzaj Robót dodatkowych lub Robót zamiennych był taki, że nie dałoby się przypisać im 

wprost lub pośrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robót, wówczas oferta 

Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen wg stawek ORGBUD dla 

województwa podkarpackiego z kwartału poprzedniego, a w przypadku ich braku, dla materiałów 

lub dostaw specjalistycznych wg. faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady 

rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 

W oparciu o tak przygotowaną ofertę Strony winny zawrzeć stosowny aneks do Umowy,                   

a w przypadku robót dodatkowych, uzupełniających odrębną umowę określające w szczególności 

zakres Robót dodatkowych, Robót uzupełniających lub Robót zamiennych i wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnego polecenia 

zaniechania wykonania określonych Robót, czyli innymi słowy odstąpienia od realizacji Umowy 

w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania Robót 

zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Robót 

zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych Robót Wykonawca nie 

będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego              

z niewykonaniem Robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c. 

 

§4 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 

Zamawiający w szczególności: 

1) przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy; 

2) zgłasza ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te dokumenty 

w terminie 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawcę; 

3) ma prawo do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także 

metody realizacji Robót w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez 

Zamawiającego;  

4) ma prawo do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji 

Umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy;  

5) dokonuje kontroli jakości Robót, badań i pomiarów, uczestniczy w pobieraniu próbek, analizuje 

raporty z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę, uczestniczy w czynnościach 

odbioru; 

6) współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia 

niezakłóconego przebiegu prac budowlanych,  

7) Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela (Inspektora) na budowie w osobie: Zygmunt 

Batóg, który działa w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz  

wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego oraz z przepisów szczególnych. 
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8) Przedstawiciel Zamawiającego wypełnia  obowiązki i działa w ramach upoważnień 

wyszczególnionych w umowie, przepisach ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem 

zobowiązań finansowych) i innych właściwych przepisach dotyczących nadzorowanych przez 

niego części przedmiotu umowy. Objęcie swojej funkcji potwierdza wpisem do dziennika 

budowy i składając stosowne oświadczenie.  

9) Przedstawiciel Zamawiającego w danej specjalności odpowiada w sprawach merytorycznych 

indywidualnie za swoje  działania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

10) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora, wiążące są ustalenia dokonane przez Wykonawcę z Zamawiającym za wyjątkiem 

przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie.  

11) Inspektor nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z zawartej umowy. 

12) Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora będą miały formę pisemną.  

W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli Inspektor uzna za konieczne wydanie 

polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia, dokonując 

stosownej, pisemnej adnotacji. Inspektor powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją 

decyzję. 

13) Korespondencja pisemna pomiędzy Inspektorem a Wykonawcą w sprawach merytorycznych 

budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne 

oświadczenia, których kopie przekazywane są niezwłocznie Zamawiającemu. 

14) W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został 

upoważniony Inspektor, dopuszcza się stosowanie innych form poleceń i zawiadomień 

pisemnych  - pismo, notatka pisemna, faks – potwierdzonych przez Wykonawcę (kierownika 

budowy lub robót). 

§5 

 Obowiązki Wykonawcy 

 

Wykonawca w szczególności obowiązany jest do: 
 

1) przystąpienia do Robót  po przekazaniu placu budowy; 

2) realizacji Umowy zgodnie z jej treścią oraz jej Załącznikami, Polskimi Normami, zasadami                    

wiedzy technicznej i przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi; 

3) realizacji Umowy z własnych, nieużywanych i fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które 

odpowiadają co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu                    

i stosowania w budownictwie zgodnie z treścią art. 10 ustawy prawo budowlane; na użyte 

materiały Wykonawca będzie posiadał certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 

deklarację zgodności z Polską normą lub z aprobatą techniczną; 

4) uzyskania pisemnej aprobaty ze strony Zamawiającego na materiały, które zamierza 

wykorzystać do realizacji Robót, przed ich wbudowaniem; 

5) wyznaczenie osoby do kierowania budową i osób do kierowania robotami posiadającymi 

kwalifikacje określone w SIWZ - zmiana w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia  

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez Zamawiającego.  

             Zamawiający akceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone          

w SIWZ; 

6) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie realizowanych 

Robót;  

7) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonanie wszelkich uzgodnień, a także 

oznakowań na czas realizacji zadania; 

8) zapewnienia sukcesywnego transportu materiałów do miejsc wykonania robót oraz wywóz na 

bieżąco zdemontowanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 

10) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych Robót dla okolicznych mieszkańców; 

11) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu; 
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12) informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu; 

13) wykonania – w zakresie wykonanych Robót - dokumentacji powykonawczej                                          

w 2 egzemplarzach i przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego 

Robót; 

14) przygotowania – w zakresie wykonanych Robót - wszystkich wymaganych przepisami 

dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i przekazania 

Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego Robót; 

15) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie do dnia odbioru końcowego 

Robót; 

16) dla zakresu Robót i prac ujętych w Umowie zapewnić stały nadzór osoby uprawnionej do 

prowadzenia zleconego zakresu Robót oraz personel odpowiednio przeszkolony, posiadający 

aktualne badania lekarskie i posiadający odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branży; 

17) na żądanie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, przerwać Roboty na budowie 

oraz zabezpieczyć wykonane roboty na koszt własny; 

18) uczestniczyć w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez Zamawiającego; 

19) dokonać na własny koszt zabezpieczenia wszystkich elementów wcześniej wykonanych                    

w sąsiedztwie których będą trwały prace montażowe; 

20) zagospodarować wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji Umowy stosownie do 

przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywać w czystości i porządku plac 

budowy oraz wywozić na swój koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie 

wykonywania Robót objętych niniejszą Umową; 

21) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód na mieniu, w tym we własności lub mieniu osób 

trzecich itp. oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby za które on 

odpowiada; 

22) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogących stanowić zabytki w rozumieniu 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – postępować zgodnie                    

z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymać Roboty w niezbędnym zakresie i zabezpieczyć 

znalezisko, informując o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków                  

(a jeśli to niemożliwe – właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz 

Zamawiającego; 

23) zapewnić, że wykonywane Roboty nie naruszają w żaden sposób praw własności intelektualnej 

lub przemysłowej osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich, patentowych),                 

a w wypadku gdyby takie naruszenie nastąpiło, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 

wszelkich szkód z tego tytułu wynikłych oraz do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu takich naruszeń, w szczególności zobowiązany jest pokryć 

Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytułu szkody, a w razie potrzeby 

wziąć udział w toczącym się postępowaniu sądowym, np. wstąpić po stronie Zamawiającego do 

postępowania sądowego wszczętego przeciwko nim w charakterze interwenienta ubocznego. 
  

§6 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową wykona {siłami własnymi / siłami własnymi 

oraz przy pomocy podwykonawców, przy założeniu, że podwykonawcy wykonują następujący 

zakres robót:       

             1/ ………………………………………………………………………………...……………..} 

2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, {oraz za podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu 

umowy}.  

3.     Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                             

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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4.     Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                      

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

5.   Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6.      Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7.    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. 

8.        Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w następujących przypadkach: 

1)  umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

2)  umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

9.    Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia,    z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11.        W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

            niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.        Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13.    Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14.       Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

             zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.        Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

             podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16.       Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17.    W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

18.     W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                        

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                          

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19.     Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20.   Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie 

potwierdzające, iż odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale 

podwykonawców lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności z tytułu 

wykonanych robót na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

21.     Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 

gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając odpowiedni termin. 

 

§7 

Wynagrodzenie 

 

1. Za należyte i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w kwocie: 

1/  cena brutto: …………..…….     PLN, słownie: ………………….………………………, 

2/  podatek VAT … % - ……….     PLN, słownie: …………...…………………………….., 

3/  cena netto:    …………………   PLN, słownie: …………………………………………., 

            

           zwane dalej „Wynagrodzeniem” ,  

 

           w tym: 
 

                       Zadanie 1 -  Bąków – droga gminna nr 101205R w km 1+400 - 1+781  
   

 - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
  

   

Zadanie 2 -  Brandwica ul. Polna - odc. I. od km 0+409 do km 0+ 554,  

                      odc. II. od km 0+000 - 0+340  

   

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
\\\ 

 
 

Zadanie 3 -  Jastkowice ul. Polna w km 0+000 - 0+354  

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
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Zadanie 4 -  Jastkowice ul. Cicha - droga w km 0+250 - 0+425  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 
 

 

Zadanie 5 -  Kłyżów ul. Zagórska - droga gminna nr 101237R w km 0+000 - 0+520  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 6 -  Pysznica ul. Kaczyłów - boczna w km 0+000 - 0+135  
 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 7 -  Pysznica - łącznik od ul. Kwiatowej do ul. Sportowej - odc. I. od km 0+000 do  

                     km 0+265, odc. II od km 0+000 do km 0+390    

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 8 -  Pysznica ul. Słowackiego, w km 0+000 - 0+245  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 9 -  Pysznica ul. Wolności – boczna w km 0+000 - 0+245  
 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 10 -  Studzieniec – droga w km 0+350 do km 0+ 482  
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

Zadanie 11 -  Słomiana ul. Podleśna – droga gminna nr 101231R w km 0+445 - 0+715 
 

 

- cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 

 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 

 - cena netto:    ………………  PLN 

 

2.   Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót objętych przedmiotem           

umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa winna zawierać zestawienie wartości brutto, 

netto i podatku VAT za wykonane zadania o których mowa  w  §7.1.1 do § 7.1.11. 

3.      Płatności o których mowa w § 7 ust.2. zostaną dokonane przelewem z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót. Za dzień zapłaty uważany będzie 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.2.2016 

 

46 

4.       Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5.      W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez 

prawo lub Umowę, wówczas taka faktura będzie uważana za niewymagalną do czasu doręczenia 

Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub dokumenty. 

6.     Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę. Wzrost ustawowej stawki podatku 

VAT powoduje obniżenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robót odebranych po dacie 

wejścia w życie zwiększonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu Umowy.  

7.     Wynagrodzenie nie będzie wyższe niż wynagrodzenie za dane roboty objęte umową pomiędzy 

Zamawiającym a Inwestorem, nie ulega zmianie i obejmuje zysk Wykonawcy oraz wszelkie 

koszty wykonania Robót i pozostałych czynności objętych Umową, w tym wskazanych w § 5,             

w tym w szczególności robociznę, sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, a także 

wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych,                 

a niezbędne do wykonania całości Robót i prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny                  

z Umową. 
 

§8 

 Odbiory 

 

1. W trakcie realizacji Umowy dokonywane będą następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  b) odbiór końcowy Robót, 

  c) odbiór gwarancyjny Robót.  

2. O wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego i dokona zgłoszenia wykonania tych robót wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru wymienionego w ust. 1 lit. a) dokonuje Inspektor. W przypadku gdy z winy Wykonawcy 

nie dokonano odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać 

Wykonawcy – na jego koszt - odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach 

Robót, które nie zostały odebrane. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego Robót (w tym o przeprowadzeniu wszelkich prób, badań i sprawdzeń Robót 

niezbędnych do ukończenia Robót zgodnie z Umową) nie później niż w terminie 3 dni od 

osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Robót. W przypadku uznania przez 

Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy 

termin odbioru końcowego Robót nie później niż w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy o zakończeniu robót. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić podwykonawców, 

przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie odbioru, celem umożliwienia im 

ewentualnego uczestnictwa w odbiorze. Odbioru końcowego Robót dokonuje Zamawiający przy 

udziale Wykonawcy, Kierownika Budowy, Inspektora oraz ewentualnie osoby sprawującej 

nadzór autorski. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na 

termin odbioru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, a w szczególności: 

a) dwóch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej 

dokumentacji powykonawczej; 

b) certyfikatów na znak bezpieczeństwa zastosowanych dla Robót materiałów i wyrobów 

budowlanych, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną dla poszczególnych partii materiałów, wyrobów i urządzeń 

budowlanych zastosowanych do realizacji obiektów;  

c) atestów na prefabrykaty i stal zbrojeniową, wyniki próbek betonu; 

d) kompletu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń,  

opisów i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń; 

e) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wykonanych prób, sprawdzeń                

i Robót; 
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f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w zakresie wykonanych Robót oraz wykaz 

zmian gruntowych, dla Odbioru Końcowego Robót zatwierdzoną przez Starostwo 

Powiatowe; 

g) wszystkich  – w zakresie wykonanych Robót - wymaganych przepisami dokumentów 

niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie; 

h) rozliczenia końcowego Robót obejmującego wszelkie należności, do których Wykonawca 

uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń z podwykonawcami. 

5. Z czynności odbioru końcowego sporządza się Protokół Odbioru Końcowego Robót, który 

powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą, 

d) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 

Zamawiającemu. 

e) ustalenia co do zgodności wykonanych Robót z Umową, przekazaną dokumentacją 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

f) wymienienie ujawnionych wad, 

g) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu Umowy, 

terminu usunięcia wad, obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy itp., 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

i) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 
 

Protokół Odbioru Końcowego Robót podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się 

Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może według swojego wyboru dokonać odbioru 

Robót albo odmówić odbioru Robót, każdorazowo wyznaczając jednocześnie termin na 

usunięcie wad, a w przypadku gdyby Wykonawca ich nie usunął lub usunął jej 

nienależycie lub nieskutecznie to wówczas Zamawiający ma prawo – według swojego 

wyboru - do odstąpienia od Umowy (w terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad), usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 

albo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej,    

b) wady nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może odstąpić od Umowy                        

(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, albo żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. W przypadku określonym w ust. 6 lit. a) nowy termin osiągnięcia gotowości Robót do odbioru 

ustala się w trybie określonym w ust. 3 i 4. 

8. Za termin wykonania Robót uważany będzie termin podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót.  

9. Odbioru gwarancyjnego Robót dokonuje Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od 

skutecznego Usunięcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

10. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych                        

w ramach Kontraktu przez Zamawiającego.     

 

§9 

 Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu bez wezwania kary umowne:   

a) za opóźnienie w wykonaniu Robót w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1, 2 i 3 

Umowy - w wysokości 0,3% brutto Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (częściowym lub końcowym 

Robót) lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% brutto 
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Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następnego od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy (innych niż wskazane w lit. a)-c) 

powyżej) – w wysokości 0,5% brutto Wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia postanowień Umowy;  

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% brutto Wynagrodzenia; 

e) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

f) nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za 

każde zdarzenie; 

g) nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody to wówczas 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

3. Zapłata kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy nie wyklucza ani nie niweczy roszczeń                  

o inne kary umowne. 

 

§10 

 Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
 

 

1. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości, której bieg rozpoczyna się z chwilą 

dokonania odbioru końcowego Robót przez Zamawiającego i kończy wraz  

z upływem okresu gwarancji jakości udzielonej na podstawie Kontraktu przez Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że okres ten trwa ……… miesięcy licząc od dnia bezusterkowego 

odbioru końcowego Inwestycji. Wykonawca udziela na podstawie Umowy gwarancji jakości                         

(w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) Robót wykonanych w ramach Umowy 

zapewniając dobrą i odpowiadającą warunkom Umowy jakość wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z wymaganiami określonymi Umową, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją 

powykonawczą wykonaną przez Wykonawcę. Udzielenie gwarancji jakości następuje na 

podstawie niniejszej Umowy bez konieczności wydawania odrębnych dokumentów (kart 

gwarancyjnych itp.). 

2. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o jakiejkolwiek wadzie Robót, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub faksem o jej wystąpieniu, a Wykonawca 

niezwłocznie podejmie nieodpłatnie wszelkie działania mające na celu naprawę lub usunięcie 

zaistniałej wady, nie wyłączając wymiany wadliwego elementu Robót na nowy („Usunięcie 

wady”). Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie niezbędne czynności (ewentualnie 

także te nakazane przez Inwestora) mające na celu Usunięcie wady w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma jednak także prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji jakości. Zamawiający oczekuje, że awarie oraz usterki i wady stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa będą usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania o nich Zamawiającego, 

w związku z czym Zamawiający będzie informował o takich wadach Wykonawcę, wzywając go 

do ich usunięcia.     

3. Wszelkie wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 

2, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni 

w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. 

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca uznają Usunięcie wady za niemożliwe, to wówczas 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, proporcjonalnie do obniżonej 

wartości użytkowej, estetycznej lub użytkowej Robót, co nie wyklucza dochodzenia przez 
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Zamawiającego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkód jakie Zamawiający poniósł w wyniku 

powstania takiej wady. 

5. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej 

okresu jeśli wada została ujawniona w okresie gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości 

przedłuża się o czas w jakim Zamawiający lub inny użytkownik nie mógł wykorzystywać 

przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad. W wypadku gdy 

w ramach Usunięcia wad Wykonawca wymienił wadliwy element Robót na nowy lub dokonał 

jego istotnych napraw, to wówczas termin Gwarancji jakości dla tego elementu będzie biegł na 

nowo. 

6. Wykonawca akceptuje, że uprawnionym z gwarancji jakości jest Zamawiający, jak również 

każdy podmiot, na którego rzecz Zamawiający przeniósł uprawnienia z niniejszej gwarancji 

jakości.  

7. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Robót rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego 

Robót i kończy się wraz z upływem 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Inwestycji 

przez Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jednakże Zamawiający ma prawo wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona        

w okresie rękojmi za wady. Ponadto Strony oświadczają, że wyłączają stosowanie art. 563                  

§ 2 k.c. 

§11 

 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości 

oferty brutto tj. w wysokości ……………….……zł, (słownie: ……………..…..) w formie 

………………………….zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 

zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 

30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia 

wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego 

protokołem pousterkowym.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC)                      

z tytułu prowadzonej działalności (i działalności swoich podwykonawców) w stosunku do osób 

trzecich i ich mienia na kwotę Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te będą 

obowiązujące do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy kopię polis(y) 

wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie 

kontynuował takiego ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub 

przedłużyć je na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od upływu 

terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedłużenia. W takim przypadku Zamawiający 

może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia                             

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy. 
 

 

§12 

 Odstąpienie od Umowy 
 

 

1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, odstąpić od 

umowy, jeżeli: 
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1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;              

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z programu realizacji, w tym 

przekroczenie terminu wykonania poszczególnych etapów (faz) wynosi więcej niż 14 dni; 

w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od 

otrzymania takiego wezwania; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie 

wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie 

dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia;  w terminie                  

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

5) Zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

6) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

7) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

8) Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część 

zamówienia, którą Wykonawca powinien zrealizować osobiście w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

9) Zamawiający dokonał co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §6 ust. 3 umowy lub Zamawiający dokonał 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy - w terminie 30 dni od 

zaistnienia powyższych okolicznościach. 

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z terminowym przekazaniem placu budowy, w terminie 30 dni od   

planowanego terminu przekazania placu,  

2) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania 

przez Wykonawcę Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.     W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące    

        obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień odstąpienia od umowy 

zakresu robót, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony z której winy odstąpiono od umowy, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 

30 dni usunie z terenu budowy ewentualne urządzenia zaplecza. 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych                    

i zabezpieczających. 
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§13.  

Zmiany umowy  
 

 

1.    Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  

       podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.    Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy 

        1) zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie  

    gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki 

terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych                             

w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów;  

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

2)  zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy: 

     a)  w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1 

3)    zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

b)  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 

prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w 

dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

d) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

e)   konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 

f)   konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 

g)   konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

h)   prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót 

      objętych niniejszą umową, 

i)  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,           

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 

związanych 

 z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia 

jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

j)  wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów 

 i niewypałów, 

k)   jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez  lub dające się 

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy. 



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.2.2016 

 

52 

4)   powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek którejkolwiek z okoliczności 

wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu – i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż 

dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, 

5)   zmiana przedstawicieli stron – kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru – 

w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, 

zmiana pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w związku z upływem okresu na jaki została 

zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego umowy z innym inspektorem nadzoru). 

3.    Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) ad pkt 1) – pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, 

urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów 

jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty;  

2) ad pkt 2) lit.a)– w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, 

3) ad pkt 3): 

-  lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

- lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

- lit. c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

- lit. d), f), h), l), j), k) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych 

przedmiotem umowy, 

- lit. e), g) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

- lit. i) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. i). 

4.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego    

      aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej  

 w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.  

2. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń                

o zaległe odsetki. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Inwestora. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

7. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) dokumentacja projektowa, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) przedmiary robót, 

5) oferta Wykonawcy. 

 
 
WYKONAWCA:   KONTRASYGNATA    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  

                SKARBNIKA GMINY: 
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Załącznik nr 9 do siwz 
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 

 

         [pieczęć firmowa lub nazwa i adres  

     Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 

Przetarg nieograniczony o nazwie: 

 
 

 

Przebudowa dróg na terenie gminy Pysznica 

 
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA ZASOBÓW DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 
 

 

Lp. Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby 

Adres podmiotu 

 

Nr telefonu/faksu 

 

 

 

 

 

 

   

 

Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę                      

w niniejszym postępowaniu, w zakresie:  

1) wiedzy* 

2) doświadczenia* 

3) potencjału technicznego* 

4) osób zdolnych do wykonania zamówienia* 

5) zdolności finansowych* 
 

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y, że nasz 

udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na: 

1) udziale w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca* 

2) koordynowaniu dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia* 

3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych* 

4) szkoleniu pracowników wykonawcy* 

5) ........................................................................................................* 

 

 

 

.....................................................              
   (podpis osoby upoważnionej  

       od strony Wykonawcy)                                 ......................................................... 

                            (podpis osoby upoważnionej  

              podmiotu oddającego zasoby) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10 do siwz  

 

 

 

 
 

 

Dokumentacja Projektowa  

 

jako załącznik nr 10 

 

 

załączono oddzielnie  

wg kolejności: 
 

 

 

 

 

 

Numer 

załącznika 

 

 

Nazwa dokumentu 

 

 

10.1 

 

Projekty budowlane 

 

 

10.2 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

10.3 

 

Przedmiary robót 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                               

 

 

 

 
 

 


