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I. Informacje o Zamawiającym

Gmina Wręczyca Wielka 
reprezentowana przez p. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy
ulica: Sienkiewicza 1 
Kod pocztowy: 42-130   
Miejscowość: Wręczyca Wielka
telefon: +48 343170245, +48 343170034, faks: +48 343170215
NIP : 574-20-47-028 REGON: 151398385

Strona internetowa : www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 
Poczta elektroniczna – adres e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl

województwo śląskie, powiat kłobucki
Godziny pracy Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej: 
poniedziałek, środa – piątek 715 – 1515 ,  wtorek 800-1600 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do  udzielenia  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986),  zwanej  dalej  ustawą Pzp oraz w sprawach 
nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Postępowanie  jest  prowadzone  w trybie  przetargu  nieograniczonego dla  wartości  zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. W  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  będzie 
stosował  tzw.  „procedurę  odwróconą”,  o  której  mowa  w  art.  24aa  uPzp.  Tym  samym, 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki 
udziału w postępowaniu.

4. Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
pod nr 518216-N-2019 z dnia 25.02.2019 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych z 
zastosowaniem mieszanek mineralno asfaltowych oraz  remonty cząstkowe dróg gminnych o 
nawierzchniach bitumicznych z zastosowaniem emulsji z grysami.

Średnia głębokość wyboi wynosi 5 -10 cm.

1. Pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu robót. 
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie Wykonawca.

2. Opis robót wg KNR 2-31/1106/01 „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi:
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a). Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu,
b). Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową kationową,
c). Rozścielenie mieszanki  mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności

od głębokości uszkodzeń,
d). Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
e). Zalewanie  krawędzi,  drogową  zalewą  na  gorąco,  powierzchni  górnej  warstwy  i  zasypanie  

kruszywem,
Objętość robót : 150 ton.

4. Materiały :

Do wytworzenia mieszanki mineralno asfaltowej należy przyjąć lepiszcze z asfaltu drogowego 50/70
wg PN-EN 12591.
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kruszywo łamane odpowiadające 
wymaganiom podanym w PN-EN 13043.

Do  wypełnienia  wyboi  i  ubytków  w  jezdni,  Wykonawca  zastosuje  mieszankę  mineralno  asfaltową
do warstwy ścieralnej o wymiarze AC 11 S według wymagań warunków technicznych WT 2 z  2014. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania  techniczne. GDDKiA, Warszawa  2014 r.

Przed  ułożeniem  mieszanki  mineralno  asfaltowej,  naprawiane  miejsce  należy  skropić  emulsją 
kationową    C  65  B  3  RC.   Krawędzie  wypełnionego  wyboju  należy  uszczelnić  drogową  zalewą 
asfaltową.

Remont  cząstkowy  nawierzchni  bitumicznej  emulsją  i  grysami  bazaltowymi  
 na głębokość ubytku do 5 cm, obejmuje:
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót do chwili wykonania remontu,
- dokładne oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca,
- skropienie powierzchni emulsją asfaltową,
- rozsypanie grysu frakcji 2-5 mm lub 5-8 mm ,
- zagęszczenie warstwy i usunięcie nadmiaru grysu.   
Objętość robót : 80 ton.

3.Zamówienie będzie realizowane na drogach gminnych, klasa dróg: drogi dojazdowe „D” i lokalne „L”. 
Kategoria obciążenia ruchem KR1.

5.Wykonawca w ramach prowadzonego zamówienia na własny koszt :
a) urządzi plac budowy,
b) zastosuje tymczasowe oznakowanie dróg na czas realizacji zamówienia,
c) usunie i unieszkodliwi odpady powstałe w wyniku realizacji zamówienia,

Kod zamówienia wg wspólnego  słownika zamówień (CPV): 45233142-6  Roboty  w zakresie  naprawy 
dróg

1) Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty  budowlane  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz sporządzi dokumentację rozliczeniową. 
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2) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust.3a ustawy Pzp  wymaga:
a) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących  roboty  budowlane  pod  kierownictwem  kierownika  budowy/kierownika 
robót  tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r –Kodeksu pracy.

b) Wykonawca  lub  podwykonawca  w  celu  udokumentowania  spełnienia  tego  warunku  w 
terminie  14  dni  od  daty  przekazania  placu  budowy  zobowiązany  jest  złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących ww. 
czynności. Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie 
podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

c)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 
potwierdzające  spełnienie w/w obowiązku. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

-  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

d) Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w  lit. a  Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez 
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

e) W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez 
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3) Zamawiający nie określił  w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

 
2. Rozwiązania równoważne.

1.1) Jeżeli  w  dokumentach  opisujących  przedmiot  zamówienia  znajdują  się 
nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, 
to  służą  one  jedynie  i  wyłącznie  określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia 
właściwości  i  wymogów  techniczno  -  użytkowych  dla  danego  typu  rozwiązań  i  należy  je  
traktować, jako propozycje standaryzacji. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie 
czy  urządzenia  równoważne  o  parametrach  techniczno  –  użytkowych  odpowiadających  co 
najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w niniejszym siwz. 
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1.2) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują  one  realizację  zamówienia  zgodnie  z  założeniami  jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w  siwz.

1.3) Użycie  materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. 
wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z 
tego wynikającymi.

3.  Warunki  gwarancji  i  rękojmi  obejmujące  wykonane  roboty  budowlane  i  zamontowane 
urządzenia.

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości i rękojmi.

2) Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonany  przedmiot  zamówienia 
przez okres  min.  12 miesięcy  -   max. 18 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót. 
Okres gwarancji jakości jest jednym z kryteriów oceny ofert  Ponadto Zamawiający wymaga, 
aby okres rękojmi za wady przedmiotu umowy był równy okresowi gwarancji jakości. 

4. Podwykonawcy. 
1) Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przez  Wykonawcę  części  przedmiotu  zamówienia  przy 

udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ( firm ) podwykonawców.

3) Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby  wykonawca  powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  22  ust.  a,  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o 
których mowa w rozdz. V SIWZ.

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że  wobec danego podwykonawcy zachodzą 
przesłanki  wykluczenia z  postępowania,  wykonawca będzie  zobowiązany do zastąpienia  tego 
podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5) Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z 
odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

6) Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdz.  V  SIWZ,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) Pozostałe  zapisy  dotyczące podwykonawstwa,  w tym dotyczące umowy o  podwykonawstwo, 
zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem kosztorysowym (w  

znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia 
Wykonawca  wykona  zakres  rzeczowy  wynikający  z  SIWZ  wraz  załącznikami,  wskazań  i  
wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy.  

2) Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w walucie polskiej.
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3) Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót.
4) Podstawą rozliczenia za wykonane roboty budowlane będą protokoły odbioru częściowego i 

końcowego zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.
5) Zapłata za każdą fakturę na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego może być 

realizowana  z  terminem  odroczonej  płatności  30  dni  licząc  od  daty  zaakceptowania  jej  
przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 

trzecią.  Wykonawca  nie  może,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  scedować  na  osobę  
trzecią swoich wierzytelności.

8) W  przypadku  wykonawców  wspólnie  składających  ofertę  konsorcjum  –  rozliczenia  będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający 
nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy 
konsorcjum  powinni  ustalić  zasady  wzajemnego  rozliczania  się  za  wykonane  roboty,  w  taki 
sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia –  do dnia 18.04.2019 r.
2.Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć podpisanie końcowego protokołu odbioru 
robót.

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego 
na  podstawie  złożonego  oświadczenia  wg  wzoru  załącznika  Nr  3  do  SIWZ,  na  zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego 
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału  w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.

Warunku udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 
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Warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  zakresie 
doświadczenia:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 

Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w  stosunku  do  żadnego  z  nich  nie  zachodzi  podstawa  do  wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5  ustawy Pzp,
2) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy Pzp.

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.3.1. W  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie art.  332 ust.  1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli 
układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba że  sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

1.3.2. który w okresie trzech lat prze upływem terminu składania ofert, 
w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w 
szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;

1.3.3. jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14 
ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 
17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.3.4. który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert , 

z  przyczyn leżących po jego stronie,  nie wykonał  albo nienależycie wykonał  w istotnym stopniu 
wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zawartą  z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania;

1.3.5. będącego  osobą  fizyczną,  którego  w  okresie  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert,  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  prawom 
pracownika lub wykroczenie  przeciwko środowisku,  jeżeli  za  jego popełnienie  wymierzono karę 
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aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
1.3.6. jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie, w okresie trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert,  skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

1.3.7. wobec  którego  w  okresie  trzech  lat  przed  upływem  terminu 
składania  ofert,  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

1.3.8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 
składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  Zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 
15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5,  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 
jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie 
konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla 
zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu 
postępowaniu  wykonawcy.  Przepisu  zdania  pierwszego  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec  wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym,  orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz  ubiegania  się  o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca,  którego oferta zostanie najwyżej  oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,  na 
wezwanie  Zamawiającego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  zobowiązany  będzie  do  złożenia 
aktualnych  na  dzień  złożenia oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do 
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów :
-oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznika nr 3 do siwz,
-oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do siwz.

2. W celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  Zamawiający żąda  
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa  w  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  (informacje  z  sesji  otwarcia  ofert)  przekazuje  
Zamawiającemu:
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oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
W  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wykonawca  może  złożyć  wraz  z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5

4. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli  wykonawca nie złożył  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust. 1,  oświadczeń lub 

dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 
unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że  mimo ich 
złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

3) 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. 

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. Informacje o aukcji elektronicznej i 
częściach zamówienia.

1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest P. Jarosław Borecki.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej. 

Oferta jest  składana wyłącznie w formie pisemnej  (  dokumenty składane do oferty mogą być  
złożone  w  formie  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  uprawnioną), 
wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  przekazują  pocztą 
elektroniczną. Każda ze Stron na  żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy 
wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej 
chwili.

3. SIWZ  wraz  z  załącznikami  jest  zamieszczona  na  stronie  internetowej  www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net. 

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem o  wyjaśnienia  dotyczące  treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie 
podanej w pkt. 2.

5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie 

Gmina Wręczyca Wielka
Strona 9

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  wynikające  z  treści  złożonego  wniosku,  jednak  nie 
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

6. Treść  wyjaśnienia  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego 
www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

7. W  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  może 
zmienić  treść  ogłoszenia  opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  (dalej  BZP)  lub 
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 7 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu  zamówienia,  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  kryteriów  oceny  ofert,  warunków 
udziału  w  postępowaniu  lub  sposobu  oceny  ich  spełniania,  Zamawiający  przedłuży  termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 

elektronicznej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

IX. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie stawia wymagań w/w zakresie.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni.  Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić 
się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony  okres,  nie 
dłuższy niż 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone 

na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 
ważności  wadium  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana,  jako 
najkorzystniejsza.

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Na ofertę składają się:
1. Wypełniony  załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Wypełniony/e  załącznik/i  Nr  4  –  Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  swoje  zasoby  

wykonawcy (jeśli dotyczy)
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -  pełnomocnictwo do  

Gmina Wręczyca Wielka
Strona 10

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w  
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Uproszczony kosztorys ofertowy.

2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i Adres Zamawiającego 

Oferta – Przetarg nieograniczony na :
„Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych”

 
nie otwierać przed dniem 12.03.2019 r. godz. 10:15

Nazwa i Adres składającego ofertę

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie  oferty  powinno  być  zamknięte  i  zabezpieczone  przed  bezśladowym  jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,  komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką;
6) zmiany,  w  złożonej  już  ofercie,  mogą  zostać  dokonane  przez  Wykonawcę  wyłącznie  przed 

upływem terminu składania ofert;
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
8) zmiana  oferty  lub  jej  wycofanie  następuje  na  takich  samych  zasadach,  jak  jej  składanie  z 

dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty i  oświadczenia  składane do oferty  należy  złożyć  w formie oryginałów lub kopii  
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,

2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza,

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 

przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  mogą  być  poświadczane  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej  kopii,  jeżeli  złożona  kopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub  budzić  będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte  tajemnicą  jego 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16 kwietnia  1993  r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2003 r.  Nr  153,  poz. 1503 z  późn.  zm.),  powinny być  one 
oznaczone  klauzulą  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”.  Zaleca  się 
umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

2) Zamawiający  nie ujawni  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie 
skuteczne wyłącznie wtedy,  jeżeli  wykaże on, iż  zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa,

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania 
wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,

4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, 
b) ceny oferty, 
c) terminu wykonania zamówienia, 
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie,

5) zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  i  oświadczeń  nie  stanowiących  tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, 
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
5.  Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  przygotowaną według  wymagań określonych  w 

niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia  12.03.2019 r. do godziny 10:00  w  pok. nr 1 Urzędu Gminy przy 
ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  12.03.2019 r.  o  godzinie  10:15 w siedzibie  Zamawiającego w Sali 
konferencyjnej.

3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także 

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje 
dotyczące:

-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
-ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w  

ofertach.
6.  W przypadku oferty wniesionej po terminie, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie bez otwierania.
7. W toku  badania  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone w formie kosztorysowej za  wykonanie przedmiotu 
niniejszego zamówienia.  

2. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą  
realizacją  przedmiotu zamówienia,  przy  zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem  
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ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  
składania oferty. 

3. Cena musi  być wyrażona w złotych polskich, z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  w  
wartości brutto.

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, 
spowoduje odrzucenie oferty. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) CENA wykonania zamówienia  - 60%

C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę 
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

b) Okres gwarancji na wykonane roboty – 40%
G = [G bad / G max] x 40

gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max – najdłuższy  zaproponowany okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy 
licząc  od daty odbioru końcowego,  a  maksymalny okres gwarancji  nie może być  dłuższy niż  18 
miesięcy  licząc  od  daty  odbioru  końcowego.  Zaoferowanie  dłuższego  okresu  gwarancji  niż  18 
miesięcy  liczone będzie, jak dla 18 miesięcy.
W przypadku,  kiedy Wykonawca w formularzu  ofertowym wpisze  okres  gwarancji  i  rękojmi  na 
wykonany przedmiot  zamówienia i  wbudowane materiały  krótszy niż  12 miesięcy,  Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P = C + G 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji  wykonawcy (  po złożeniu wymaganych 

oświadczeń  i  dokumentów  na  wezwanie  Zamawiającego),  którego  oferta  została  najwyżej 
oceniona,  niezwłocznie  zawiadomi  o wyborze najkorzystniejszej  oferty  wykonawców  pocztą 
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elektroniczną podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
za każde kryterium i łączną punktację ofert;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jeżeli takie 
działanie miało miejsce;

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po 
przekazaniu  pocztą  elektroniczną  na  wskazany  adres  w  ofercie,  co  zostanie  potwierdzone 
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację, o 
której  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  zawierającą  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody 
przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

3) Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  zamieszczone  na  stronie 
internetowej Zamawiającego.

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5  
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Umowa w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  przed  upływem  terminu,  o 
którym mowa w pkt.  4),  jeżeli  złożono tylko jedną ofertę lub  upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania 
lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
wymagana  jest  zgoda  wspólnika  lub  odpowiedniego  organu,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest 
przedłożyć  Zamawiającemu przed  podpisaniem umowy,  dokument  potwierdzający  uzyskanie  takiej 
zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na 
warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest 
wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.

2.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa 
zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 
samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

3.Jeżeli  zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający  żąda  przed  podpisaniem  umowy  przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców.   Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) określała sposób reprezentacji  wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy,

2) stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum,  za  całość  podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
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4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
5) wykluczała  możliwość  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego 

członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum).

4.Wykonawca  korzystający  z  zasobów  innych  podmiotów  przedstawi  potwierdzone  za  zgodność  z 
oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały 
przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres 
wykonywania  zamówienia  w  sposób  nieograniczony  oraz  zawierać  zobowiązanie  o  solidarnej 
odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u 
Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie przedstawienia ww. umów 
uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn 
leżących  po stronie  Wykonawcy,  ze  wszystkimi   tego konsekwencjami.  W przypadku korzystania  z 
zasobów finansowych łącznie z ww. umową wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją 
pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.

6.Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na kwotę 
200 000 zł lub przedstawienie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.  200 000 zł. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie stawia wymagań  w/w zakresie.

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

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 
Uwaga – w Załączniku Nr 6 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w  
sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp oraz  organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
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XIX. Inne informacje

1.Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  w  walutach  obcych,  wszelkie  rozliczenia  i  płatności 
dokonywane będą w walucie polskiej PLN.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.Zamawiający  przewiduje  udzielenia  zamówienia,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.1  pkt.6 
stanowiących  nie  więcej  niż   60%   wartości  zamówienia  podstawowego  (dla  robót  związanych 
mieszankami  mineralno  asfaltowymi)  i  polegających  na  powtórzeniu  podobnych  robót  objętych 
zakresem  podstawowym.  Rozliczenie  za  wykonanie  robót,  o  których  mowa powyżej  następować 
będzie na tych samych wskaźnikach kalkulacyjnych i czynnikach produkcji  oraz cenach materiałów 
użytych do wykonania robót budowlanych. 
3.Zamawiający   nie dopuszcza   składania  ofert   częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych część zamówienia.

 XX. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 7 – przedmiar robót

Opracował:

mgr inż. Jarosław Borecki
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Załącznik nr 1 

……………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE:

Do Zamawiającego :
Gmina Wręczyca Wielka 
reprezentowana przez p. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy
ul. Sienkiewicza 1 
42-130  Wręczyca Wielka

Odpowiadając na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym pn.:  „Remonty cząstkowe gminnych 
dróg asfaltowych na terenie  gminy  Wręczyca Wielka”

MY/JA NIŻEJ PODPISANI
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)

I dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

UWAGA :
Jeżeli  oferta  jest  składana  wspólnie  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  do  reprezentacji  podpisane  przez  wszystkich 
Partnerów.

1)  OFERUJEMY wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymogami  zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wyjaśnieniami i 
zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i  uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania,

3) OŚWIADCZAMY,  że  poszczególne  ceny  oferty  za  realizację  określonych  części  niniejszego 
zamówienia wynosi:

1.Remont cząstkowy dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi:
Cena netto bez podatku od towarów i usług: ...................................................................... [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
Należny podatek od towarów i usług VAT …..%: : .............................................................. [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
RAZEM: 
Cena brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług: ……….….............................. [PLN]

*  -  Niepotrzebne skreślić.
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(słownie: ...................................................................................................................... [PLN]) 

i została obliczona w sposób następujący:

Lp Rodzaj kosztów Wartość Podatek VAT Cena z VAT

1 Roboty budowlane

R a z e m

2.Remont cząstkowy dróg gminnych emulsją z grysami:
Cena netto bez podatku od towarów i usług: ...................................................................... [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
Należny podatek od towarów i usług VAT …..%: : .............................................................. [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
RAZEM: 
Cena brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług: ……….….............................. [PLN]

(słownie: ...................................................................................................................... [PLN]) 

i została obliczona w sposób następujący:

Lp Rodzaj kosztów Wartość Podatek VAT Cena z VAT

1 Roboty budowlane

R a z e m

RAZEM  WARTOŚĆ OFERTY [1+2]:
Cena netto bez podatku od towarów i usług: ...................................................................... [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
Należny podatek od towarów i usług VAT …..%: : .............................................................. [PLN]
(słownie: .............................................................................................................................. [PLN])
RAZEM: 
Cena brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług: ……….….............................. [PLN]

(słownie: ...................................................................................................................... [PLN]) 

4)  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do  udzielenia  gwarancji na  wykonane  roboty   budowlane   objęte  niniejszym 
zamówieniem  i  udzielam  Zamawiającemu  gwarancji  na  okres  ……..… miesięcy. (słownie 
…………………………………………………………………….).

5) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni, 
6) AKCEPTUJEMY  istotne postanowienia umowy, oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 
Zamawiającego.
7) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do:  
a) zawarcia umowy w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

przedmiotem zamówienia lub ubezpieczenia budowy zgodnie z treścią SIWZ. 
8) OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia,

*  -  Niepotrzebne skreślić.
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9) Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby.

TAK*                                     NIE*
Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  polegać  będę/będziemy*  na  zdolnościach  technicznych*  lub 
zawodowych*  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej*  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych w następującym zakresie :

1) warunek udziału w 
postępowaniu: ..............................................................................................................................................
nazwa i adres podmiotu udostępniającego :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia następujące roboty 
budowlane*/ usługi *
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................

2) warunek udziału w 
postępowaniu: ..............................................................................................................................................
nazwa i adres podmiotu udostępniającego :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia następujące roboty 
budowlane*/ usługi *
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
....................................................................................

UWAGA :
Do oferty należy załączyć ( od każdego podmiotu udostępniającego ) :
zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wg wzoru załącznika Nr 4

10) OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy:
• sami * 
• przy udziale podwykonawców *     

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma  Podwykonawcy

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę,  
bez udziału podwykonawcy).

W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy

11) DEKLARUJEMY, że wszyscy operatorzy sprzętu i  robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod 
kierownictwem Kierownika  Budowy/Kierowników Robót,  przewidziani  do  relacji  zamówienia  zatrudnieni 

*  -  Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 1 
będą,  przez  Wykonawcę i  podwykonawcę/ów,  na podstawie  umowy  o  pracę  w  rozumieniu  przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

12) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta (wraz załącznikami) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wyjątkiem są, a więc tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, dokumenty znajdujące się na stronach oferty o 
numerach:………………………………………………………………………….…………

13) OŚWIADCZAMY, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.
14)  AKCEPTUJEMY warunki płatności - termin 30 dni. 
15)  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

16) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                   

........................................................................................
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*  -  Niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2 

Wykonawca  :  

…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remonty cząstkowe gminnych dróg asfaltowych

na terenie  gminy  Wręczyca Wielka”

prowadzonego przez Gminę Wręczyca Wielka, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w   
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

1



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez  

Zamawiającego  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, polegam  na  zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……...

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

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

………………………………………………………………………………………………………………., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)



Załącznik nr 3 

Wykonawca  :  

……………………………………………………….……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn  „Remonty cząstkowe 
gminnych dróg asfaltowych na terenie  gminy  Wręczyca Wielka”
prowadzonego przez Gminę Wręczyca Wielka, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

1



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ 
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIE  BĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych 

podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….…… (podać 

pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4

……………………….. dnia …………….. 2019 r.

ZOBOWIĄZANIE

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986)

Ja/My*
………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

( pełna nazwa, adres udostępniającego)

NIP : ………………………………….

REGON : ……………………………

Reprezentowany przez ………………………………………………………………….

zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby

Dla 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( pełna nazwa, adres wykonawcy )
NIP : ……………………………………….
REGON : …………………………………
jako Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na :

„Remonty cząstkowe gminnych dróg asfaltowych
na terenie gminy  Wręczyca Wielka”

w zakresie :
1. zdolności zawodowych* – potwierdzamy/y posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego tj. ……………………………………………………………………………. 
W realizacji zamówienia będziemy czynnie uczestniczyć, jako podwykonawca 
następujących robót* :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lub
W realizacji zamówienia będziemy świadczyć w sposób ciągły usługi doradcze w zakresie 
obejmującym …………………………………………………………………………………………………………………..

( wpisać pełny zakres usług doradczych )
I kierujemy p. ………………………………………………. posiadającego wymaganą wiedzę i 
doświadczenie na okres wykonywania zamówienia;



2. zdolności technicznych* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres ( lub wskazany 
okres) realizacji zamówienia następujących specjalistów :
1) p. ………………………………………………………………. 
2) p. ………………………………………………………………. 
3) p. ………………………………………………………………. 
Osoby udostępniane posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie wymagane przez Zamawiającego

Zasoby swoje udostępniamy dla Wykonawcy na okres realizacji zamówienia.
Z  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa  cywilno  -  prawna  w  zakresie  wskazanym  w 
niniejszym zobowiązaniu na cały okres wykonywania zamówienia.

…………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej )

Jeżeli  oferta  Wykonawcy  zostanie  najwyżej  oceniona,  w  terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego zobowiązujemy się przedłożyć następujące dokumenty ( nieodpowiednie – 
skreślić )* :

1. umowa o udostępnienie zasobów,
2. poświadczenia należytego wykonania robót - ……. szt
3. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wraz z 

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy i doświadczenia p. ……………… *

* - niepotrzebne obowiązkowo skreślić



Załącznik Nr 5
Do Zamawiającego :

Gmina Wręczyca Wielka 

reprezentowana przez p. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy

ul. Sienkiewicza 1 

42-130  Wręczyca Wielka

Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

( Nazwa i adres wykonawcy )

Przedmiot zamówienia :

„Remonty cząstkowe gminnych dróg asfaltowych na terenie
gminy  Wręczyca Wielka”

Postępowanie opublikowano :
1. W Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr ………………… - 2019 

w dniu …………………………….
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.wreczyca-

wielka.pl
OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że :
a) do tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  16  lutego 2007 r.  o 

ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  229 z późn.  zm.),  należą 
następujące podmioty *:

…………………………………..
…………………………………..
( lub lista w załączeniu )

b) nie należę do grupy kapitałowej *

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………………….…………………….
                                                                  ( sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

http://www.bip.wreczyca-wielka.pl/
http://www.bip.wreczyca-wielka.pl/


załącznik nr 6 do siwz

UMOWA  WZÓR   Nr …........../2019

zawarta w dniu …..03.2019 roku we Wręczycy Wielkiej,  pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka
z  siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  przy  ul.  Sienkiewicza  1,  42-130  Wręczyca  Wielka, 
reprezentowaną przez:
p. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy Wręczyca Wielka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior
NIP : 574-20-47-028
REGON: 151398385
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

…................  prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG,  pod 
nazwą  …..................    z  siedzibą  …............,  NIP:  …...............,  REGON:  …................. 
reprezentowanym przez:
…........................ – Właściciela 
zwanym dalej Wykonawcą,

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w związku z treścią ogłoszenia o 
zamówieniu  Nr  BZP-...............z  dnia  …....02.2019  r.  dotycząca  remontów  cząstkowych 
gminnych dróg asfaltowych na terenie  gminy Wręczyca Wielka.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  pn.  
remont cząstkowy gminnych dróg asfaltowych na terenie gminy Wręczyca Wielka,  
zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót.
3. Wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ponosi  

Wykonawca.  
§ 2

Przekazanie placu robót
1. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie 3 dni od dnia  zawarcia umowy.
2. Z  dniem  przejęcia  placu  robót,  na  Wykonawcę  przechodzą  wszelkie  obowiązki  

związane  z  prawidłowym  zagospodarowaniem,  oznaczeniem  i  zabezpieczeniem  
terenu budowy.  

§ 3
Zobowiązania stron

1. Wykonawca zobowiązany jest  do:
1) wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z   siwz,  specyfikacjami   technicznymi, 

obowiązującymi  normami,  przepisami  BHP,  ppoż.  oraz  poleceniami  Inspektora 
Nadzoru;

2) wykonania  przedmiotu  umowy  z  materiałów  własnych   spełniających   wymogi 
obowiązujących  przepisów  oraz  dostarczenia  odpowiednich  atestów,  deklaracji 
zgodności  i  certyfikatów zgodności   potwierdzających  m.  in.,  że   materiały  zostały 
wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają 
wymagane parametry gwarantujące odpowiednią jakość;



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

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

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

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

7) wykonania  prac  niezbędnych  ze  względu  na  bezpieczeństwo  lub  konieczność 
zapobieżenia awarii;

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

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

10) 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;

11) likwidacji placu robót i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

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

13) zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  roboty  budowlane 
objęte  niniejszą  umową   tj.  operatorów  sprzętu  i  robotników  budowlanych  oraz 
przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia ww 
pracowników.  W  przypadku  gdy  prace  objęte  umową  wykonywane  są  przez 
podwykonawców Wykonawca zobowiąże podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie
umowy o  pracę  osób  wykonujących  roboty  budowlane  objęte  niniejszą  umową  tj. 
operatorów  sprzętu  i  robotników  budowlanych  oraz  przedłożenia  Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia o sposobie zatrudnienia ww pracowników.

2. Wykonawca oświadcza że, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada 
pełne ubezpieczenie   od  odpowiedzialności  cywilnej  na kwotę  przewyższającą  sumę
200 000 zł,  oświadcza także że,  ubezpieczenie to swoim zakresem obejmuje również 
wszelkie jego działania i zaniechania mogące zaistnieć przy realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że będzie  ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania  posiadania  aktualnego 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym 
czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  
1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie wskazanym w § 2 niniejszej umowy;
2) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej 

umowy;
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3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot Umowy;
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

§ 4
Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  kosztorysowe   w 
wysokości  ....................zł brutto  (słownie: …..............  i  00/100 złotych),  wynagrodzenie 
obejmuje cenę netto w wysokości: …....................... zł oraz  23% podatku VAT w kwocie 
…................................ zł.

2. Wynagrodzenie,  o  którym   mowa  w  ust.1  jest  wynagrodzeniem  kosztorysowym
w rozumieniu art. 629 Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca  uprawniony  jest  do  otrzymania  wynagrodzenia  po  dokonaniu
przez Zamawiającego odbioru  robót bez jakichkolwiek wad i zastrzeżeń.

4. Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  będzie  płatne  na  podstawie  faktury 
częściowej/końcowej,  przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści faktury 
VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi,  pod  warunkiem wystawienia  faktury  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

5. Faktury częściowe mogą być wystawione po zrealizowaniu i odbiorze robót składających 
się na dany etap robót, do 90 % wartości robót budowlanych.

6. Wraz  z  fakturą  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  oświadczenia 
Podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz  przez Wykonawcę wszelkich należności  
związanych z realizacją zamówienia.

§ 5.
Termin wykonania 

1. Termin końcowy wykonania zamówienia: 18.04.2019 r.
2. Przez  termin  końcowy  wykonania  zamówienia  należy  rozumieć  podpisanie  protokołu 

odbioru końcowego.
§ 6

Odbiory robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1)  odbiór częściowy,
2 ) odbiór końcowy, 

2. Odbiory robót, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.  Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  częściowego/końcowego, 
pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu 
następujące dokumenty:
1) protokóły odbiorów częściowych,
2) recepty i ustalenia technologiczne ,
3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów ,
5) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  robót  ze  siwz, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
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6) kosztorys  powykonawczy  sporządzony  na  podstawie  czynników  kalkulacyjnych 
złożonej oferty na cenę podaną w ofercie,

7) obmiar  wykonanych  robót  objętych  zamówieniem  wraz  z  dokumentami  „wz” 
dotyczącymi zakupów mieszanki asfaltowej oraz emulsji asfaltowej z grysami.

§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 4 ust.  1  za każdy dzień 
opóźnienia;

2) rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1;

3) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 50 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w  zapłacie  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom;

4) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane/dostawy/usługi  lub 
projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % od wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 4 
ust. 1;

5) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi 
lub jej zmiany -  w wysokości 0,5 % od wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1;

6) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady -  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia  brutto,  o którym mowa   w § 4 ust.  1
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy lub podwykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu 
pisemnego  oświadczenia  o  sposobie  zatrudnienia  osób  wykonujących  roboty 
budowlane objęte niniejszą umową tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych 
w wysokości 100 zł;

8) niedopełnienie  wymogu zatrudnienia  osób  wykonujących roboty budowlane objęte 
niniejszą umową  tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy,  w wysokości  1.000,00  zł,  za  każdy miesiąc  niezatrudnienia  pracownika  na 
podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach 
ogólnych  określonych  w  Kodeksie  Cywilnym,  jeżeli  poniesiona  szkoda  przewyższy 
wysokość ustalonych kar umownych. 

§  8
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakości  na okres …... miesięcy.
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2. Bieg  terminu  gwarancji  jakości   rozpoczyna  się  w  dniu  następnym  po  odbiorze 
końcowym.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wady  przedmiotu  umowy,  które 
ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane 
z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 
wad/usterek  bezpłatnie  w  terminie  7  dni  od  daty  zgłoszenia  przez  Zamawiającego 
wad/usterk lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

5. W przypadku nie  usunięcia  przez  Wykonawcę zgłoszonych przez  Zamawiającego 
wad/ usterek we wskazanym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi,  a  kosztami  obciążyć  Wykonawcę.  W  tym  przypadku  koszty  usuwania 
wad/usterek  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  gwarancji  należytego 
zabezpieczenia umowy.

6. Strony,  stosownie  do  postanowień  art.  558 § 1  Kodeksu  cywilnego,  rozszerzają 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia z 
tego  tytułu  przysługiwać  będą  Zamawiającemu w okresie  …..........   miesięcy od  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  niezależnie  od 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

§ 9
Podwykonawcy

1. Zamawiający  dopuszcza  realizację  zadania  przez  podwykonawców  na  zasadach 
określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 )

2. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy,  które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy/ów.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia  do  przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 
w ust. 4.

6. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo w terminie  14 dni  uważa się  za akceptację  projektu  umowy przez 
Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest 
do  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii 
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  oraz  kopii  każdej  zmiany  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest 
większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W  razie  otrzymania  przez  Zamawiającego  informacji,  iż  Wykonawca  nie  zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo 
do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 
okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

10. Przed wypłatą wynagrodzenia,  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), 
zostały  podwykonawcom  zapłacone  przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  w 
terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności. 

11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 
przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§ 10
1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i  o  zapłatach dla  podwykonawców,  a wraz  z  fakturą  za 
wykonane  roboty  przedstawi  Zamawiającemu  kserokopie  potwierdzonego  przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

2. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo  lub  który  zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od 
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego umowy o  podwykonawstwo i  po  przedłożeniu 
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo.

4. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. 
Zamawiający  informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

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

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.

7. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust. 2,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego 
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wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.

§ 11
Zmiany umowy 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  chyba,  że  zmiana  będzie  dotyczyła  następujących 
postanowień umowy:
1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) skrajnie niekorzystne warunki  atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów;

2) zmiany  będące  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w 
szczególności:
a) wstrzymanie realizacji  umowy przez Zamawiającego nie wynikające z winy  

Wykonawcy;
b) przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

3) w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron;
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy;

            c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec 
przy zachowaniu należytej staranności;

           d) której nie można przypisać drugiej Stronie;
4) Zmiany  będące  następstwem  innych  okoliczności  np.  wstrzymanie  robót 

budowlanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy.

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego.

3. Inne zmiany:
1) Przewiduje  się  możliwość  dokonania  zmiany  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający 

udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy wykonawca :
a) w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub 

nabycia  dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców;

2) zmiany  osób/podwykonawcy,  przy  pomocy  których  Wykonawca  realizuje  umowę- 
wskazanych  w  ofercie.  Przedmiotowa  zmiana  jest  możliwa  pod  warunkiem 
zaproponowania  innych  osób/podwykonawców,  spełniających  na  dzień  składania 
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ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego .

4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 
ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany.

§ 12
Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach:
1) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części,  który jest 

niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy,
4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców),  w  stosunku  do  których  Zamawiający  nie  zaakceptował  umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą),

5) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych 
etapów  prac  tak  dalece,  że  nie  jest  prawdopodobne,  żeby  zdołał  je  wykonać  w 
umówionym  terminie  oraz  nie  podejmuje  wykonania  tych  prac  pomimo  wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie,

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie 
respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru pomimo 
wyznaczenia  mu  dodatkowego  7-dniowego  terminu  do  naprawy  sposobu  realizacji 
przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z 
warunkami Umowy,

7) rażącego  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy,  a  w 
szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia 
lub ofertą,  

8) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył zakres robót 
objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 3.

2.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

3.W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu 
Umowy  osobie  trzeciej  z  zachowaniem  prawa  do  obciążenia  Wykonawcy  skutkami 
wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego. 

4.Wykonawcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  Umowy,  jeżeli Zamawiający  odmawia  bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę 
terminie, nie krótszym niż 7 dni robocze.

5.Oświadczenie  o  rozwiązaniu  Umowy powinno  nastąpić  w formie  pisemnej  po  rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6.Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone:

1) wyznaczeniem  terminu  do  wykonania  zobowiązania  od  otrzymania  wezwania 
wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy;

2) złożeniem oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy (po bezskutecznym upływie 
terminu do spełnienia świadczenia).
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7.  Prawo  rozwiązania  Umowy  przysługuje  Stronie  w  terminie  30  dni  licząc  od  dnia 
przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2).

8.  W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki 
szczegółowe:
1) w terminie  7 dni  od daty rozwiązania  lub  odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale  Zamawiającego  nieodpłatnie  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji 
prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od 
Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt  tej  Strony,  która  ponosi  odpowiedzialność  za  rozwiązanie  lub  odstąpienie  od 
Umowy;

3) Wykonawca  nieodpłatnie  sporządzi  wykaz  tych  materiałów,  które  nie  mogą  być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Umową, jeżeli 
rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie 
Wykonawcy;

5) Wykonawca  na  własny  koszt  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu  robót  urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

1. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy 
leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 

zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren robót.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Do  spraw nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  określone 
Kodeksem Cywilnym, Prawem budowlanym oraz uPzp.

2. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  niezwłocznego  powiadamiania  o  każdej  zmianie 
adresu.

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.  2 pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przenieść  wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
6. Wszelkie  spory  wynikłe  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa  sporządzona  została  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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załącznik nr 7 do siwz

Przedmiar robót

dla zamówienia pn. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych

kod zamówienia  wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
45-23-31-42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Lp Pozycja 
robót

Opis robót Jednostka  robót
[t] 

Objętość robót 

1 2 3 4 5

1
KNR 2-31
1106/01
z.o.2.13.
9902-01

Remonty cząstkowe nawierzchni 
asfaltowych na głębokość 5-10 cm 
mieszankami mineralno-asfaltowymi 

[t] 150,0

2
Kalkulacja 
własna

Remont cząstkowy nawierzchni 
asfaltowej emulsją i grysami na 
głębokość do 5 cm

[t] 80,0 
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