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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego.

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

Oznaczenie Wykonawcy.

Na  potrzeby  niniejszej  SIWZ  za  Wykonawc ę -  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.

Przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 63539-2013 data zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych: 25.04.2013 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Remonty cz ąstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi.

1/.Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane – remonty cząstkowe dróg gminnych o 
nawierzchniach bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco. Objętość robót : 150 t.
Przedmiar robót określa  załącznik nr 6 specyfikacji istotnych warunków zamowienia.

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: 

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

5/. Opis  robót  wg  KNR  2-31/1106/01  „Remonty  cząstkowe  nawierzchni  bitumicznych 
mieszankami mineralno-bitumicznymi:

a/. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b/. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
c/. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
d/. Rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności 

od głębokości uszkodzeń,
e/. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
f/. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem,

6/.Zamówienie realizowane będzie na drogach gminnych, klasa dróg: drogi dojazdowe „D” i lokalne 
„L”. Kategoria obciążenia ruchem KR1, konstrukcja nawierzchni wg załącznika nr 5 do rozporządzenia
z  dnia  2  marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póź. zm.).
Do wytworzenia mieszanki mineralno asfaltowej należy przyjąć lepiszcze z asfaltu drogowego 50/70 
wg PN-EN 12591. 
Natomiast,  do wypełnienia  wyboi  i  ubytków w jezdni,  Wykonawca zastosuje  mieszankę  mineralno 
asfaltową  do  warstwy  ścieralnej  o  wymiarze  AC  11  S.  Obmiar  robót  wynosi  150  Mg.  Średnia 
głębokość wyboi wynosi 5 cm.

7/.Wykonawca w ramach prowadzonego zamówienia na własny koszt urządzi plac budowy oraz  



    usunie i unieszkodliwi odpady powstałe w wyniku realizacji zamówienia.
4. Oferty cz ęściowe, 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 uzupełniaj ące.

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.

1. Termin wykonania zamówienia: 1 lipiec 2013r.
2. Gwarancja jakości dla robót rozpoczyna bieg, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

 i trwa 12 miesi ęcy 

8. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia 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  drogowej  lub 
konstrukcyjno-budowlanej 

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 i 2
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 o świadcze ń i dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w post ępowaniu. 

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 3  do niniejszej siwz, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lu b więcej 
Wykonawców  w  ofercie  musi  by ć  przedmiotowe  o świadczenie  zło żone  (podpisane) 
przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia 
lub  o świadczenie  zło żone  (podpisane)  przez  ka żdego  z  Wykonawców  składaj ących 
ofert ę  wspóln ą  -  jedynie  w  sytuacji  je śli  ka żdy  z  nich  spełnia  wszystkie  warunki 
samodzielnie).

2) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  posiadającymi  doświadczenie,  wykształcenie  i 
kwalifikacje  zawodowe  odpowiednie  do  stanowisk  jakie  zostaną  im  powierzone  tzn.  co 
najmniej  jedną  osobę  która  będzie  pełnić  funkcję  kierownika  budowy  i  posiadającą 
uprawnienia  budowlane  do  wykonawstwa  w  specjalności  drogowej  lub  konstrukcyjno-
budowlanej  /załącznik 2/ ,
(w przypadku  wspólnego ubiegania  si ę  dwóch lub wi ęcej  Wykonawców o udzielenie 
niniejszego  zamówienia,  oceniany  b ędzie  ich  ł ączny  potencjał  kadrowy  oraz  ł ączne 
kwalifikacje) ;

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

Wykonawcy  w  okolicznościach,  których  mowa  w  art.  24  ust  1  ustawy  Prawo  zamówień  

publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

1) aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpiecze ń  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  si ę  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lu b  więcej 
Wykonawców w ofercie musz ą  być  złożone przedmiotowe dokumenty dla ka żdego z 
nich) ;

2)Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej na podst. art. 26 ust. 2 lit. d ustawy Prawo 

zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4  do SIWZ.

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 SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 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.

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 / 31 7 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. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

13. 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.

14. 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.

8.Na ofertę składają się:
a/ wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
b/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy  - załącznik nr 3
c/ dokumenty oświadczenia wskazane w pkt. 9  ust. 1
d/ kosztorys ofertowy szczegółowy
e/ oświadczenie,  z  którego  wynika,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane – załącznik nr 2
f/ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wynikającej z art. 26 ust. 2d

9.Jeżeli  oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
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 remonty cz ąstkowe nawierzchni bitumicznych”

nie otwierać przed 10.05.2013r. godz. 10:00.
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 10.05.2013 r. do godz. 10:00:00

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 10.05.2013r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj.: 
w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka , pok. nr 11

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. 

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



3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
załączniku 5 – wzór umowy do  niniejszego siwz.

16. INFORMACJA  NT.  WALUT  OBCYCH  ,  W  JAKICH  MOG Ą  BYĆ  PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM 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  ZAMAWIAJ ĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I S POSOBU 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. 



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.

22. Wybór Oferty i zawiadomienie o wyniku post ępowania

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  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓ WIENIA 
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 publicz nego 

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 niewa żna:
a) w całości - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,



b) w części - w częścach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 
odpowiedzialnośc 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. Uniewa żnienie post ępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 

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  przysługuj ące Wykonawcom w toku post ępowania o  udzielenie 
zamówienia.

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest 
zobowiązany ustawą.
2.W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się w terminie i na zasadach określonych w art. 
182 ustawy.

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.

WÓJT

mgr Henryk Krawczyk

Wręczyca Wielka, dnia 23.04.2013r. ...........................................
/zatwierdził/



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Remonty cz ąstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych 
mieszankami mineralno-asfaltowymi na gor ąco

1. ZAMAWIAJ ĄCY:

Gmina Wr ęczyca Wielka, 
ul. Sienkiewicza 1, 
42-130 Wręczyca Wielka 

2. WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje zło żona przez: 

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

1

2

3. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAW IAJĄCEGO: 

Nazwa firmy
Adres
Imię i nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) ni żej podpisany(i) o świadczam(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,
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony wg zał ącznika 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 
postępowania1:

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 imi ę 
osoby (osób) 

upowa żnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów)

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upowa żnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej Oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy

(ów)

Miejscowo ść
i data

1.

2.

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.



Załącznik nr 2 -  wzór oświadczenia, z którego wynika, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane

OŚWIADCZENIE

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

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

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

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

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia.

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

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



Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 pzp

Załącznik Nr 2

Oświadczenie

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - remonty 
cząstkowych dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych 

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.

Pieczęć Wykonawcy



załącznik nr 4 do SIWZ

ZAMAWIAJ ĄCY:
Gmina Wr ęczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

OŚWIADCZENIE

zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), a mianowicie: 

WYKONAWCA
Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Składając  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

wykonanie zadania pn.: 

„Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy 

Wr ęczyca Wielka”

oświadczam, że należę  */ nie należę  * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) 

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

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

i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                    

   …………………………………….                                ……………..………………….
                   miejscowość / data                                                                        podpis Wykonawcy lub osoby  upoważnionej

• niewłaściwe skreślić

•



Załącznik nr 5 – wzór umowy

WZÓR UMOWY nr .........../2013

Zawarta w dniu ...........2013 r. we Wręczycy Wielkiej  pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka,   zwanym dalej  Zamawiającym, w imieniu 
której działa  :

Henryk Krawczyk – Wójt Gminy

a ....................................................................................................................................................
.................................................................    zwanym  dalej  Wykonawcą,  reprezentowanym 
przez:

1. ................................. - ....................................

w wyniku  przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 
05.03.2013r.  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na remonty  cząstkowe  dróg  gminnych
o nawierzchniach bitumicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
   remoncie cząstkowym dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych.

2.Szczegółowy zakres  oraz  technologia  robót  określona została  w kosztorysie  ofertowym
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2
Strony ustaliły terminy realizacji zadania:

1/.Rozpoczęcie -  ..........2013 r.
2/.Zakończenie -  01.07.2013 r.

§ 3
1.Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej.

2.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  robót, mienia  i osób 
postronnych oraz porządek na budowie.

3.Zakończenie  wykonania  robót  Wykonawca   zgłasza   na  piśmie   Zamawiającemu. 
Zamawiający     zobowiązuje  się  przystąpić  do  odbioru   końcowego wykonanych   robót 
w ciągu 7 dni od  daty  zgłoszenia  ich  zakończenia. Zamawiający dokonuje   odbioru 
z udziałem Wykonawcy. Na okoliczność odbioru robót Zamawiający sporządza  protokół 
odbioru, który podpisują obie  strony   umowy.



4.Na  roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  ustala  się  okres  gwarancji, 
który wynosi  12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

§ 4

1. Zamawiający  powierza  funkcję  inspektora  nadzoru  Panu  ............,  posiadającemu 
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  i  nadzorowania  robót  w specjalności  drogowej 
działającemu w granicach  umocowania  określonego  przepisami  ustawy z  dnia  7  lipca 
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr  243, poz. 1623).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie P. .......................telefon: .........

3.Zamawiający powołuje swoich  przedstawicieli : ............................

4.Przedstawiciel  Urzędu  Gminy  oraz  Inspektor  nadzoru  są  uprawnieni  do  wydawania 
Wykonawcy poleceń które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5.O każdej  zmianie  na  tych  stanowiskach  strony  zobowiązane  są    powiadomić   się 
wzajemnie w terminie niezwłocznym  od daty ich wprowadzenia.

§ 5
1.Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  robót  stanowiących  przedmiot  umowy  w 
następującej  kwocie: 
............................................../słownie: .........................................................................................
.../ za każdą jedną tonę wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej.

2.Wysokość  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  obliczona  będzie  jako  iloczyn  ilości 
wbudowanej mieszanki mineralno bitumicznej oraz jednostkowej ceny o której mowa w ust.1.

3.Maksymalna nominalna wartość  zamówienia wynosi ............zł brutto słownie ..........,  w 
tym podatek VAT ........ słownie .................

4.Wynagrodzenie,o którym mowa wyżej  obejmuje  również   koszt   przygotowania    placu 
budowy i organizację ruchu na czas prowadzenia robót.

5.Należność  za  wykonane   prace   Zamawiający  ureguluje   przelewem   na   konto 
Wykonawcy w  terminie  do 30   dni   od   daty    otrzymania od niego dokumentów 
rozliczeniowych.

§ 6
1,Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a/ 10%   wynagrodzenia określonego w  § 5 za  odstąpienie od umowy z przyczyn,           za 
które ponosi odpowiedzialność,

b/  1 % wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania,

c/ 1 % wynagrodzenia określonego w  § 5  za każdy  dzień   zwłoki  w  usunięciu  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  robót  ponad  czas  wyznaczony  na   ich usunięcie.



2.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości:

    a/ 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 za odstąpienie od umowy z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność.

        
    b/ 1 % wynagrodzenia określonego w  § 5 za każdy dzień  zwłoki w przystąpieniu do 

przeprowadzenia  odbioru  robót,  wykraczający  ponad  7  dni  od  zgłoszenia  przez 
Wykonawcę robót do odbioru.

3.Niezależnie od kar umownych strony mogą  dochodzić  odszkodowania przewyższającego 
wysokość  kar  umownych,  w przypadku  poniesienia  szkody wyższej  niż  rekompensata 
w postaci  kary umownej.

§ 7
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być  dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  2  egz.  dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY



Załącznik nr 6

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp Pozycja robót Wyszczególnienie robót jednostka ilość

1 2 3 4 5

1 KNR 2-31 
1106/01

Remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych mieszankami mineralno-
bitumicznymi

t 150


