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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 
Gmina Wręczyca Wielka 
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,  NIP 574-20-47-028 
Tel. 34 / 317 02 45;     Fax. 34 / 317 02 15; 

 
Oznaczenie Wykonawcy. 

 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 pzp), którego wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1/.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji 
deszczowej  Dz560/500mm  z PE SN8 o długości 325,75mb w miejscowości Wręczyca Wielka. 
Zgodnie z dokumentacją projektową, w pierwszym etapie początek robót zlokalizowany jest przy 
studni D11 wraz ze studnią, koniec robót zlokalizowany jest przy wylocie do odbiornika będącym 
naturalnym ciekiem wodnym o nazwie Trzopka. Na odcinku kanalizacji deszczowej od studni D11 do 
cieku wodnego pn. Trzopka ,  Gmina uzyskała prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane na podstawie oświadczeń właścicieli nieruchomości wraz z zezwoleniem zarządcy drogi 
wojewódzkiej Nr 494. 
 
2/. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 z póź. zm.). 

 
3/. Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu robót 

oraz najbliższego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca. 

 
4/. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 
Główny przedmiot:  

45-10-00-00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45-11-22-10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45-11-12-00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45-23-24-00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45-23-31-42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 
5/. Opis robót: 
 
a/. Wytyczenie obiektów w terenie 
b/. Roboty ziemne wykonywane koparkami (wykopy liniowe, przekopy, zasypywanie wykopów, 

plantowanie ziemi na gotowo), 
c/. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
 (wypraskami) - 1 220.5m², 
d/ Podłoża i obsypki kanału z kruszyw naturalnych dowiezionych z piasku; grubość podsypki 20 
 cm plus średnica kanału plus 30cm obsypki ponad wierzch kanału - 341.645m³ 
e/. Zagęszczanie wykopów liniowych 
f/. Roboty montażowe /wg projektu budowlanego/ sieci z rur PE-HD klasy SN8, Dn560/500 mm o 

długości L=325,75mb 
g/ Kształtki polietylenowe PE SN 8, Dn 500 mm  - szt. 26 
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h/ Studzienki z tworzyw sztucznych PE-HD 1200mm - szt. 10 
i/ Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1500 - szt. 2 
j/ Przejście pod drogą wojewódzką Nr 494 ulicą 3-go Maja – technologia robót bezwykopowa 

przewiert  rurą stalową Ø711x12.5 mm o długości 20,00 m 
k/ umocnienie wylotu do odbiornika – umocnienie skarp i dna kanału płytami prefabrykowanymi 

ażurowymi - 80m², wykonanie palisady - 20mb, układanie mieszanki betonowej 
 z betonu B20 - 2,025m³. 

l/. odbudowa nawierzchni dróg i placów 
m/. próby szczelności kanalizacji deszczowej, 
n/. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji deszczowej 
 
6/.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej 
siwz. 
 
7/.Wykonawca w ramach prowadzonego zamówienia na własny koszt urządzi plac budowy oraz   
    usunie i unieszkodliwi odpady powstałe w wyniku realizacji zamówienia. 
 
7/. Wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją (przez którą w 
niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekty budowlane, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót ( dalej STWiOR ), wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, 
sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty potrzebne do 
zakończenia i odbioru robót. 

3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór 
nastąpi bez usterek. 

4) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
odpowiednią jakość. 

5) Użyte w dokumentacji nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, 
jako propozycje. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o równoważnych 
parametrach. 

6) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za 
wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: 
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania i utrzymania zamontowanych urządzeń,  
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń,  
c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a 

odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki wykonanych instalacji po realizacji 
zadania, 

7) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 
Norm oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji. 

8) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do 
czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości 
lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

9) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach: 

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.:  
Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.  
Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego 
zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
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z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem 
budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie 
CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom 
technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po 
dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 
156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt. :  
Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób 
trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych 
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

10)  Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom pod 
warunkiem zgłoszenia o tym Zamawiającemu oraz przedstawieniu do akceptacji projektu 
umowy z podwykonawcą. 

 
8/. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z którą Wykonawcy będzie 
przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. 

2) Postawą ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (ceny brutto oferty) są projekty 
budowlane, wytyczne i zalecenia określone w niniejszej Specyfikacji, STWiOR oraz wnioski 
wynikłe po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych.  

3) Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru z kosztorysem powykonawczym.  

4) Ostatnia faktura związana z ostatecznym zakończeniem i odbiorem robót nie może być 
wystawiona na kwotę mniejszą niż 10 % całkowitej ceny oferty, 

5) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty 
budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki 
wynikające z jego przeznaczenia. 

6) Zapłata za poszczególne faktury może następować z wykorzystaniem terminu 
odroczonej zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnej  faktury  
wraz z  protokołem odbioru częściowego lub protokołu odbioru ostatecznego sprawdzonego i 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Do każdej faktury ma być dołączony kosztorys 
powykonawczy za wykonany zakres. 

7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.  
 
 
4. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 

 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 
5. Zamówienia uzupełniające. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w  
art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 
 
6. Informacja o ofercie wariantowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. Termin wykonania zamówienia. 
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1. Termin wykonania zamówienia:10 październik 2012r. 
2. Gwarancja jakości dla robót rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru 

 końcowego i trwa 24 miesiące  

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

warunków. 

 

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

 Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia 

budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne, 

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy. 

 

2.Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć w    

terminie wyznaczonym do składania ofert dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 ust. 1 

siwz. 

 

3.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki, jeżeli złoży wraz z ofertą  

   dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 w formie i o treści wymaganej niniejszą 

   specyfikacją. 

 

4.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. 

 

5.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu , podlegać będą  

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

6.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na  

podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy 

 
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt 8 siwz Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć następujące dokumenty: 
 
1) Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do niniejszej siwz, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) 
przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających 
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ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki 
samodzielnie). 

2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia /załącznik 3/, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne 
kwalifikacje); 

 
3). aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z 
nich); 

 
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

 
1/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków 
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2/. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.  

3/. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

4/.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
5/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 
następujące postanowienia: 

a/. określenie celu gospodarczego  
b/. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji ww. zamówienia 
c/. oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 
d/.  zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego  
6/.Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod 
     warunkiem zawieszającym. 
 
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1.Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.  

 

2.Dopuszcza się przekazywanie wniosków za pośrednictwem faksu. W tym przypadku, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji. Wymaga się aby, wnioski 

przekazywane faksem były potwierdzane pisemnie. 

 

3.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów 

przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi - na wszystkie pytania wykonawcy, które otrzymał od 

wykonawców - nie później  niż na 2 dni przed terminem składania ofert tylko wtedy gdy wniosek o 

wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca połowy dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu, to wówczas 

zamawiający może nie udzielić wyjaśnień lub pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy pobrali w Urzędzie 

Gminy dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zostaną 

udostępnione na stronie internetowej zamawiającego. 

 

5.Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest  

Jarosław Borecki   tel. 034 / 377 84 22;   fax. 034 / 317 02 15 

6. Przed ostatecznym terminem składania ofert zamawiający może zmienić specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp. 

7. W celu zapewnienia wykonawcom niezbędnego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 

Pzp. 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 
12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1/. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp) 

2/. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

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

ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie w/w terminu na oznaczony 

okres, jednak nie dłużej niż na 60 dni. 

 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art.9 ust.2 

ustawy). 

2. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, 

który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem 

tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

5.Zamawiający zaleca aby, ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

6.Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musie w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 

musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

7. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, którą zamierza powierzyć wykonanie 

podwykonawcy zgodnie z treścią określoną w formularzu ofertowym. 

8.Na ofertę składają się: 

a/ wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 

b/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  - wg załącznika nr 4 

c/ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

 Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

d/ kosztorys ofertowy uproszczony wraz z zestawieniem zawierającym stawki cen 

jednostkowych, narzutów, 

e/ harmonogram robót – wg załącznika nr 2, 

f/ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia budowlane – wg załącznika nr 3 

 

9.Jeżeli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, 

które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą 

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 

ofercie i oznaczone klauzulą „TAJNE”. 

 

10. Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz 

podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice 

oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, 

uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w ust. 9). 

 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenie: 

Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1 , 42-130 Wręczyca Wielka 

„ oferta na budowę kanalizacji deszczowej” 

nie otwierać przed 19.07.2012r. godz. 13:15. 

12. Poza oznaczeniem podanym jw. , koperta /opakowanie/ musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, 

tak aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 

 

13. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia 

przekazanego przed terminem składania ofert określonym w  ust. 11. 

14. Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone zgodnie z 

postanowieniami ust. 11, a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, 

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 1 w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia  19.07.2012 r. do godz.  13:oo 

 
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich  
dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1 siwz. 

 
2.Miejsce i termin otwarcia Ofert. 
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.07.2012r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka w sali Rady Gminy 
 
3.Zwrot Oferty bez otwierania. 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy, który ją złożył –  
art. 84 ust. 2  pzp.  

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia /w tym opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej ulicy 
Strażackiej w msc. Wręczyca Wielka na czas prowadzenia robót.  Załączone do niniejszej 
specyfikacji przedmiary robót mają charakter pomocniczy, służą wykonawcy do 
zobrazowania wielkości zamówienia. 

2. Ceną Oferty jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej siwz. 

3. Stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego drogi gminnej na czas prowadzenia robót 
zgodnie z uchwałą Nr XIV/171/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012 roku w 
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. woj. Śląskiego z 18 maja 
2012 roku  poz. 2107) wynoszą: 
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-do 50% szerokości jezdni włącznie 5,00zł 
-powyżej 50% szerokości jezdni 8,00zł 
-za zajęcie chodników, placów postojowych, pobocza 4,00zł 
-za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00zł 

 
4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiacym załącznik 5  niniejszej siwz. 

 
16. INFORMACJA NT. WALUT OBCYCH , W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku 
niniejszego postępowania prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych. 
 
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „Najniższa 
Cena”. 
Znaczenie procentowe kryterium „Najniższa Cena” – 100%. 
Porównywaną ceną będzie cena brutto.  

3. Zasady oceny kryterium "Najniższa Cena” (C). 
W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi (C) =  Cmin / Ci x 100 
gdzie: 

Pi(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci Cena badanej  oferty "i"; 

4. Zamawiający udzieli  zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę 
za realizację zamówienia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy 
Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 
18. UZUPEŁNIENIE OFERTY.  

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy 
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba 
że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  
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Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 
19. TRYB OCENY OFERT.  

1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
1.   W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z 
zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

      2.   Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 

1)   oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

      - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 

2. Sposób oceny zgodności Oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
3. Sprawdzanie wiarygodności Ofert. 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny Oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania Ofert, że 
złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie zart. 24 ust. 2 pkt 3) 
u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
20. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 

2. Równocześnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi 
Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. Ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
21. ODRZUCENIE OFERTY 

1. Zamawiający odrzuci Ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 
90 ust. 3 u.p.z.p. 

2. Równocześnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi 
Wykonawców, których oferty zostały odrzucone z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 



 

11 

1
1 22. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny Ofert 
określonych w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego Ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli Oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych Ofert zawierającym punktację przyznaną 
Ofertom.  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

 
23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, 
którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie 
wcześniejszym, niż termin wskazany w pkt 1, w przypadku gdy w niniejszym 
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.  

4. Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej. 

 
24. Informacje o umowie w sprawie zamówienia publicznego  

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
1) do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej; 
2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,  
3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w 

przepisach o dostępie do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) okres realizacji umowy wskazany jest w załączniku 5 niniejszej SIWZ; 
6) zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na 

zasadach i w trybie wskazanych w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ – wzór umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

7) umowa jest nieważna: 
a) w całości - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części - w częściach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
3.  Kwestie szczegółowe odnoszące się do zasad wykonania niniejszego zamówienia  

uregulowane są w załączniku nr 5 niniejszej SIWZ – Wzór Umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
25. Unieważnienie postępowania  

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.  
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2 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania Ofert, 
2) złożyli Ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania Ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
26. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1. Informacja wykonawcy 

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej 
informacji Zamawiający powtórzy czynność albo wykona czynności zaniechane i 
poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie 
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 2 ppkt. 2. 

 

2. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni 
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
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3 można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

11) W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć 
umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 

12) Po wniesieniu odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć Zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

15) Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. 
Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

16) W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 
żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu.  

17) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do 
postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do 
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez 
Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu.  

18) Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w 
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.  

19) Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
20) Koszty postępowania odwoławczego: 

b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 16, znosi się wzajemnie; 
c) w okolicznościach, o których mowa w pkt 17: 

 ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty 
przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy, 

 znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości 
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4 zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy; 

d) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18, ponosi: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO, 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

21) Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim 
przypadku KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 

otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. 
 
27. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcy. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej siwz. 

 

 

Wręczyca Wielka, dnia 29.06.2012r.     ........................................... 

          /zatwierdził/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

FORMULARZ OFERTY  
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5 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka 
 

  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Gmina Wręczyca Wielka,  
ul. Sienkiewicza 1,  
42-130 Wręczyca Wielka  
NIP 574-20-47-028 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1   
 

2   
 

 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Nazwa firmy 
Adres 

 

Imię i nazwisko 
Adres 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) cena mojej (naszej) Oferty za realizację niniejszego zamówienia: 

 
a) cena netto (bez VAT): 
  
 _________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN) 
  
b) należny podatek VAT w wysokości 23 % 
  
 _________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN) 
c) cena brutto (z VAT): 
  
 _________________ PLN (słownie: _____________________________________ PLN) 
  

4) niniejsza Oferta nas wiąże przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert, 
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6 5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony wg załącznika nr 5 SIWZ, 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 
zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

7) składam(y) niniejszą Ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia,  

8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia, 

9) zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 

 

l.p. Nazwa części zamówienia 

1.  

2.  

 
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania

1
: 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

2    

 
 

5. Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i data 

1.      

2.      

 

 

                                                 
1
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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      Załącznik nr 2 – wzór harmonogramu robót 

 

 

 

 
HARMONOGRAM ROBÓT 

 

 

 

 

Lp 

 

Wyszczególnienie 

zakresu rzeczowego 

wg rodzaju robót do 

wykonania 

 

 

Jednostki  i ilości 

elementów robót 

do wykonania 

 

finansowanie i realizacja inwestycji w 2012 

roku [zł] 

Jednostka ilość 
sierpień wrzesień październik listopad 

1 Roboty 

przygotowawcze 

kmpl. 1     

 

2 

Rozbiórka 

elementów dróg i 

placów 

 

kmpl. 

1     

3 Roboty ziemne kmpl. 1     

 

4 

Kanalizacja 

deszczowa 

grawitacyjna 

 

kmpl. 

 

1 

    

5 Skrzyżowania z istn. 

uzbrojeniem terenu 

kmpl. 1     

6 Przejście pod drogą  

wojewódzką 

kmpl. 1     

7 Umocnienie wylotu 

do odbiornika 

kmpl. 1     

 

8 

Odbudowa 

nawierzchni drogi 

i placu 

 

 

kmpl. 

1     

 

 

9 

 

 

Suma 

      

 

 

 

 

 

............................................ dnia ................... 

 

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

          (podpis Wykonawcy) 
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    Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia, ws. osób którymi dysponuje 

Wykonawca i które posiadają uprawnienia budowlane 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................... 

 

 

Siedziba ...................................................................................... 

 

 

Regon ..........................................................................................  NIP ........................................ 

 

 

Telefon ......................................................................................... Fax ........................................ 

 

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia polegającym na 

„Budowie kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka” posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane. 

 

Wykaz pracowników z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do pełnienia 

samodzielnej funkcji kierownika robót, którzy będą wykonywać lub będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia : 

 

Lp Imię i nazwisko stanowisko 

Rodzaj/numer 

uprawnień 

budowlanych 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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

          (podpis Wykonawcy) 

............................................ dnia ................... 
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Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp 

 
Załącznik Nr 2 

 

 

 

Oświadczenie 

 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na 

budowie kanalizacji deszczowej w msc. Wręczyca Wielka. 
 

 

My niżej podpisani 

 

..................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

 

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz 

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa / firma i adres Wykonawcy) 

 

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

 
oświadczamy, iż spełniamy wymogi o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a szczególności: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy  wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

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

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

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

          (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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     Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

WZÓR UMOWY     
 

UMOWA Nr........ / 2012r. 
 
              Zawarta w dniu............................ pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka - zwaną dalej w treści 
umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : 
 
p.Henryka Krawczyka – Wójta Gminy 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Barbary Jezior 
 
NIP 574-20-47-028 
 
a  
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
 
 NIP: ________ - ________ - _________ 
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą  
reprezentowane przez : 
 
p. .................  
p. ...................... 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa                 
o następującej treści: 
 

§1 
 

( podstawa prawna zawarcia Umowy) 
 
1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z dnia 25.06.2010r Nr 113 poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu                          
o zamówienie publiczne. 

 
§ 2 

 
(przedmiot umowy) 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 
budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka od studni D11 do odbiornika 
wód opadowych – ciek wodny o nazwie „Trzopka”. 
 
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz w ofercie Wykonawcy. 

§ 3 
 

( terminy umowne) 
 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień.................... 2012 roku. 
2. Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy - do 10.10.2012 r. 
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§ 4 

(obowiązki Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do: 

1)wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, 
obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru, 
2) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i 
jakościowych jak określone w dokumentacji, 
3) wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy, 

4) przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i 
porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt 
własny Wykonawcy, 

5) urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres budowy, 

6) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 
zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności 
materialnej, 

7) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

8) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w 
związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

9) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - 
jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

10) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 
odpadów, 

11) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii, 

12) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

13) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 
obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej, 

14) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, tj. rysunki z naniesionymi instalacjami,  

16) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

17) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych 
podczas wykonywania robót budowlanych,  

18) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w 
dniu ostatecznego odbioru, 

2. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji. 
3. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz 
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2 innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych 

materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie 
(certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu. 
4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy 
materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą 
jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez 
Inspektora nadzoru. 
5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym                          
w obowiązujących przepisach. 
6. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa 
jakości, atesty, deklaracje zgodności itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
7. Użyte w dokumentacji nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako 
propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o 
parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w 
dokumentacji projektowej. 
8.  Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące 
wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: 
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, 
c) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 
d) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się 

do jego realizacji, zwłaszcza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły techniczne, 
 

§ 5 

(obowiązki Zamawiającego) 

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do : 

1) dostarczenia Wykonawcy dokumentacji , 

2) przekazania Wykonawcy terenu robót, 

3) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,  

4) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie tego wymagała realizacja 
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w 
których takie współdziałanie będzie konieczne,  

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową 
realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

6) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 

7) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

(wynagrodzenie)   

 

1. Strony ustalają, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z ofertą Wykonawcy za cenę 
..................................złotych brutto słownie: ...........................................................................,  
w tym podatek VAT wynosi ..................................... złotych 
2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie 
ryczałtowej. 
3. Obliczenie należytego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
4. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w § 7. 
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3 5. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będzie protokół odbioru robót 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z kosztorysem powykonawczym. 
6. Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół końcowego odbioru. 
Wysokość części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty w ramach ostatecznego rozliczenia strony 
ustalają na nie mniej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 
7. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy: 

Bank:............................................................................................... 
Nr rachunku:.................................................................................. 
8. Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za kolejną część robót jest potwierdzenie przez 
podwykonawców otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia 
dla Wykonawcy. 
 

§ 7 
 

(wynagrodzenie częściowe) 
 

1. Strony uzgadniają następujące warunki częściowej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół odbioru częściowego 
stwierdzający prawidłowe wykonanie robót wraz z kosztorysem powykonawczym.  

3. W przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez 
podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania 
przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót 
wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z 
tego tytułu podwykonawcy. 

4. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane 
będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego 
przeznaczenia. 

5. Zapłata za poszczególne faktury może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej 
zapłaty - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru i uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz protokołu odbioru 
częściowego lub protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 9  

 
(podwykonawstwo) 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które 

wykona za pomocą podwykonawcy: 
1) …................................................ 
2) …............................................. 

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ   
z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach 
określonych w art.647

1
 KC w trybie niżej określonym: 

1) zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej, 
2) przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 

egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, 

3) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę 
jej zawarcia z podwykonawcą,   

4) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi 
na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

3.  Zamawiający n ie wyraża zgody na zawarc ie umowy przez podwykonawcę z 
dalszym podwykonawcą. 
4. Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że roboty budowlane 
są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których podwykonawca 
posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie 
toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.  
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4 5. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne 

czyny. 
 

§ 10 

(kary umowne) 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za 
każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 

b) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z wyjątkiem okoliczności 
przewidzianych w art. 145 ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają, iż suma kar umownych z tytułu określonego w ust. 2 pkt 1 lit. a nie może 
przekroczyć 20 % wartości zamówienia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, 
gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

 
§ 11 

 
( osoby funkcyjne budowy ) 

 
1. Zamawiający wskazuje Inspektora Nadzoru w osobie ……………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy ..........................................  
 

§ 12 

(odbiory robót) 

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem odbiorów 
częściowych, odbioru końcowego. 

2. Przedmiotem odbiorów są: 

1) kompletne obiekty budowlane wyszczególnione w §2 ust. 1 z usuniętymi wszelkimi usterkami 
stwierdzonymi w ramach odbioru końcowego - w przypadku odbioru ostatecznego. 

1. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru 
częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem 
odbioru robót 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 10 dni od daty  
zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. 

6. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących 
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5 przedmiotem odbioru. 

7. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do 
czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu 
umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 8. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu 

ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  

Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i 
nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio 
wadliwych robót. 

10. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą  
w tej czynności, 

4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 
zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją, 

6) wykaz ujawnionych wad lub usterek, 

7) decyzję Zamawiającego, co do terminu usunięcia ujawnionych usterek, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w odbiorze, 

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze. 

 
§ 13 

(gwarancja i rękojmia) 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane  

i gwarancji na zamontowane urządzenia. 
2. Termin rękojmi i gwarancji wynoszą odpowiednio: 

a) rękojmi za wady na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,  
b) gwarancji - na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta na 

okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru ostatecznego, 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w 
terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba, że jest oczywiste, iż 
wad tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie 
uzgodniony między stronami. 
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć 
karę umowną zgodnie z § 10 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
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6 § 14 

(zmiana umowy) 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego 
aneksu na następujących warunkach: 

1) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia  
Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 
a) przekazania terenu prac, 
b) przekazania dokumentacji budowy (dokumentacji pomocniczej, specyfikacji 

technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), 
c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej 

dokumentacji, 
d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 

dodatkowych nieobjętych umową, 
e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 

2) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli 
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 
b) siły wyższej, klęski żywiołowej 
c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie prac, 

d) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów 
mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, 

3) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

pomocniczej. 
4) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji pomocniczej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem  projektu, 

b) konieczności zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

Zmiany wskazywane w lit b będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego 
powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a – b zmian może być powiązane ze zmianą  
wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony. 

5) Pozostałe zmiany  
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po 

stronie  wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o 
kwotę równą różnicy  w kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez  wykonawcę,  

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  

1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności 
w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) potwierdzonych przez  
komisję techniczną którą powoła Zamawiający, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz 
Kierownik budowy. 
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2
7 § 15 

 
(odstąpienie od umowy) 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 3 bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie, 
4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Inspektora Nadzoru, 
5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła 

poprawa ich wykonania. 
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 traktowane będzie jako 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od 
umowy, 

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

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt do dnia zakończenia robót usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

 

§ 16 

(postanowienia końcowe) 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2. oferta Wykonawcy, 

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego,         jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
            Wykonawca                                   Zamawiający 


