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Nazwa Zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka 

REGON: 491892357 

NIP: 7352841452 

Miejscowość: Lipnica Wielka  

Adres: 34-483 Lipnica Wielka 518 

Strona internetowa: www.lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30 

tel./fax 18 26 345 95/18 26 345 97 

znak postępowania  271.3.2015 
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.) dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 

5.186.000,00 euro 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych  numer ogłoszenia:  

 strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający: 

Gmina Lipnica Wielka  

 z siedzibą w:  34-483 Lipnica Wielka 518 

Strona www: www.lipnicawielka.pl , e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30 

Telefon (18) 26-34-595, fax (18) 26-34-597 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1.Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 
45233140-2 - Roboty drogowe 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 

2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja 

drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r.”        

Zakres obejmuje remont drogi rolniczej: 

1.  Droga rolnicza „Murowanica 2”  na dz. ewid. nr 18846 w Lipnicy Wielkiej w km 0+000- 

0+164 o szerokości 2,75 m  

Teren realizacji robót – Gmina Lipnica Wielka. 

2.2 Zakres robót do wykonania w ramach w/w zadania został ujęty w przedmiarze robót 

(załącznik nr 2 do SIWZ) oraz  specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót(załącznik 

nr 3 do SIWZ), Wykonawca ma przewidzieć wszystkie niezbędne roboty mogące wystąpić 

przy realizacji zamawianego zadania. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji w terenie i 

przewidział wszystkie niezbędne roboty mogące wystąpić przy realizacji zamawianego 

zadania i ujął je w cenie ofertowej. 
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2.3 Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określają 

istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9 do specyfikacji. 

2.4 Prace należy wykonać zgodnie z  dokumentacją  tj. szczegółową specyfikacją techniczna 

wykonania i odbioru robót  i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Wbudowany materiał powinien  posiadać  odpowiednie parametry  i atesty,  które 

Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów 

odbiorowych. 

2.5 Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 

Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. 

Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w 

zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w wyżej wymienionej dokumentacji. Podane nazwy własne nie 

mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku 

urządzeń, których znaki towarowe podano w załącznikach do SIWZ poprzez równoważność 

Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, np.: moc, 

wydajność lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach 

technologicznych. Wszystkie zapisy niniejszej SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem 

technicznym zawartym w załącznikach do SIWZ .  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: (czynności te należy uwzględnić w cenie 

oferty):  

1)  wykonanie oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami             

i przepisami. 

2)  w czasie realizacji robót będzie utrzymywał  teren budowy w stanie wolnym  od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w odpowiednio przeznaczone do tego  

miejsca wszelkie  urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci  oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3) zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

 związku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.     

4)  zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót i zobowiązuje się informować 

Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru. 

5)  oznakowanie  oraz  zabezpieczenie placu budowy. 

6)  organizacja  dojść  i dojazdów do posesji  w trakcie prowadzenia robót.  

7)  uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót. 
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Rozdział 3.  Termin wykonania zamówienia 

3.1  Wymagany termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 17.09.2015 

r. 3.2 Terminem zakończenia wykonania robót budowlanych jest dzień podpisana protokołu 

końcowego robót budowlanych, stwierdzającego wykonanie robót bez wad i usterek.   

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

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

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowych 

warunków w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku ogólnego dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnianie warunków udziału 

postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie  

polegające na wykonaniu robót w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji  lub remontów 

dróg o wartości min.70.000,00 zł brutto. W wykazie należy podać wartości oraz daty i 

miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania wyżej 

opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; tj. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym 

zakresie. Ocena  spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę  oświadczenie na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

ogólnego dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o 

oświadczenie o spełnianie warunków udziału postępowaniu,  

2.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  

3. W celu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
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podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego 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. Jeżeli wykonawca wykazując 

spełnienie warunków, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji elementów zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.   

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, natomiast warunki szczegółowe określone w punkcie 1 

mogą spełniać łącznie.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące Wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do Wykonawców, 

którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta 

musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące 

wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać  

zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w 

swojej treści minimum następujące postanowienia:   

� określenie celu gospodarczego,  

� określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji ww. zamówienia,  

� oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,   

� zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

6. Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz, U, z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze 

zm.) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.  
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4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków                   
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1 Wykonawca składa następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

b) Wykaz zrealizowanych zamówień wykonanych w ciągu ostatnich  pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej jednego  zamówienia polegających na wykonaniu robót w zakresie 

budowy lub remontów dróg  o wartości min. 70.000 zł brutto. W wykazie należy podać 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - wg 

załącznika nr 5 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa w pkt.b są:  

� poświadczenie,  

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

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej;  

� Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 

226, poz. 1817)..  

� Wykonawca samodzielnie ustala, które roboty uznaje za najważniejsze i tylko dla tych robót 

przedstawia dowody, z tym że ze względu na określony przez zamawiającego warunek 

szczegółowy w zakresie doświadczenia, zaleca się, aby wśród tych robót znalazła się robota 

budowlana polegająca na remoncie, budowie dróg o wartości min.70.000,00 zł. 
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Wykonawcy występujący wspólnie składają wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.  

Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w 

oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie 

spełnia – załącznik  nr 5 do SIWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie w/w warunków polega na zasobach 

innych podmiotów, to do oferty dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

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

zamówienia z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa 

następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo  

zamówień publicznych - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do  

reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz,, U, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.  

3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie oprócz w/w dokumentów poniższe 

dokumenty i oświadczenia: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 

Formularz oferty wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca 

Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności 

gospodarczej albo osoba upoważniona przez osobę uprawnioną do reprezentacji.  

2) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. 

3) Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej notarialnie. 

4) Informację o podwykonawcach wg. Załącznika nr 7 

4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

– w Rozdziale 5 pkt.2 lit. b), powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, 

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

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

3) Dokument, o którym mowa w rozdziale w punkcie a) powyżej powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; 

4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 

notariuszem. Przepis określony w niniejszym rozdziale ust.2 lit. c stosuje się odpowiednio. 

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu są składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby 

uprawnione do podpisania oferty na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu z 

zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej przez notariusza. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia kopie 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2 dotyczących każdego z tych podmiotów winny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

3) W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

 

Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie:  

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

- faksem (nr 18 26 345 97)  

- drogą elektroniczną (adresy: przetargi@lipnicawielka.pl), przy czym zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna.  
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1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a 

Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania  

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o 

przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – 271.3.2015 

4) SIWZ została opublikowana na stronie: www.lipnicawielka.pl oraz można ją także 

odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica 

Wielka 518 w godzinach urzędowania Zamawiającego. 

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

Marzena Polaczek  tel. 18 26 345 95, fax 18 26 345 97, e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl   

Forma faksu czy też elektroniczna jest niedopuszczalna dla następujących czynności 

wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty, zmiana Oferty, 

powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.  

Rozdział 7.  Wymagania dotyczące wadium. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium.  

Rozdział 8.  Termin związania ofertą 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 

składania ofert włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą nie 

powoduje utarty wadium.  

6. Zmiana okresu ważności oferty nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów 

przetargowych a w szczególności ceny oferty. 

7. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.  

 

Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert 

 Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat: Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 

Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015r” 
NA ZNAK SPRAWY: 271.3.2015 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

14.08.2015 r godz. 10:15 
 Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 

przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 

podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać  

z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

 Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca 

się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 
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2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 

odtajnienie. 

 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 musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

 Zaleca się, aby: 

1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 

Pełnomocnictwo, 

2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 

kolejnymi numerami, 

3) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

 Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie 

Wykonawcy. 

Rozdział 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Lipnica Wielka 34-483 Lipnica 

Wielka 518 na dziennik podawczy pok. nr 2 w terminie do dnia 14.08.2015 roku, godz. 

10:00 
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2) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka dnia 14.08.2015 roku, godz. 

10:15. 

3) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem  

w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:15 w Urzędzie 

Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518. 

4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

5) Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 

warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

6) Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

Rozdział. 11 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 623 Kodeksu cywilnego. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i zobowiązania związane z wykonaniem 

robót oraz musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do grosza (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.  

3. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o udostępnioną dokumentację, szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz posiadaną wiedzę i 

doświadczenie w realizacji robót budowlanych przy wykorzystaniu załączonych 

przedmiarów robót.  

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

5. Cenę oferty należy obliczyć opierając się na kalkulacji własnej, przedmiar robót  

należy  traktować pomocniczo. Wartość netto należy powiększyć o wartość podatku 

VAT i tak wyliczoną cenę oferty Wykonawca obowiązany jest wpisać na formularzu 

oferty. 

6. Wykonawca uprawniony jest do stosowania opustów tylko poprzez ich 

wkalkulowanie w ceny lub narzuty przyjęte i użyte przy ryczałtowym wyliczeniu 

ceny oferty. 
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7. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

a. Cena brutto (z VAT). 

Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych 

polskich. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie zostaną odrzucone. 

Cena podana w ofercie jest ostateczna  i nie podlega negocjacji.  

8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w 

art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami. 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w 

szczególności rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe; zamawiający przyjmie, że 

1. prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 

2. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej 

słownie, prawidłowa jest cena ryczałtowa podana słownie, 

3. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, prawidłowo podano 

poszczególne ceny ryczałtowe; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ppkt a–c pkt 8 nie wyczerpuje możliwości 

poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste 

omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 

9. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek. 

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na 

podstawie wszystkich wyjaśnień, modyfikacji do siwz. 

11. Oferty, w których ceny podane będą w innej walucie niż PLN zostaną odrzucone. 

12. Jeżeli złożona ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Rozdział. 12 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej wymienionymi 

kryteriami: 

a) kryterium I: cena  

– waga kryterium w całości oceny oferty = 90,00 %. 

Punktacja dla kryterium ceny  będzie ustalana według wzoru: 

C=(Cn / Cob) x 90 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskana przez ofertę „X” za kryterium ceny; 

Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu; 

Cob –cena oferty zaproponowana w ofercie badanej. 

b)Kryterium II: okres gwarancji  

– waga kryterium w całości oceny oferty: 10% 

Punktacja dla kryterium okres gwarancji będzie ustalana według wzoru: 

G = (Gob/Gn) x 10 

gdzie: 

G – liczba punktów uzyskana przez ofertę „X” za kryterium okres gwarancji, 

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

Gob– okres gwarancji zaproponowany w ofercie badanej . 

Łączna suma punktów jaką otrzyma oferta: 

Lp = C+G 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Uwaga: Zamawiający wymaga by: 

1. Minimalny deklarowany okres gwarancji wynosił 36 miesięcy licząc wraz z dniem 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonania Przedmiotu Zamówienia 

bez uwag. 

2. Maksymalny deklarowany okres gwarancji wyniósł 60 miesięcy licząc wraz z 
dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonania Przedmiotu 
Zamówienia bez uwag. 

Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy zostaną 

odrzucone.  

2. Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień 

publicznych może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 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.  

5. Zamawiający w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy 

– Prawo zamówień publicznych). 

6. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu 

ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

Rozdział. 13 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

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

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru 

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

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację, 

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone  

w trybie przetargu nieograniczonego, 

• terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowie  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w termie  określonym 

w art. 94 ustawy p.z.p.  
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4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

1) wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) przedłożenia umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy), 

4) w terminie podpisania umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy 

ubezpieczenia lub opłaconej polisy z tytułu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust 1 ustawie Praw zamówień publicznych. 

Rozdział. 14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Jabłonce Nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 z podaniem tytułu: 

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.3.2015. „Modernizacja 

drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r.” 

Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

8. Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady.  
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9. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę 

niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument  

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 

automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

Rozdział. 15 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Warunki umowy. 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

4. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający może zażądać umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia 

publicznego. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:   

a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie 

zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy,  

które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub 

 wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać,  

 b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części  lub 

całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie  wpływać 

na jakość wykonywanych robót,  

c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp.,  

d)  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych,  

e) Ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,  

f) kiedy  wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych,  
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g) wstrzymania  robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku:  

a) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,  

b) konieczność  wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.  

  nadzoru budowlanego, PIP itp.  

c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub 

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,  

3)   Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w  

       przypadku:  

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT  

b) rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót. 

4) Inne zmiany: 

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko 

kierownicze, 

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

5. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, 

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego –stanowi wzór 

umowy załącznik nr 8 do SWIZ. 

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, 

nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 
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Rozdział. 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

 toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale VI tej ustawy. 

Rozdział. 18  Informacje dotyczące podwkonawców 

 

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

3. W oparciu o art. 36b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazwy (firm) 

podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wskazania spełniania warunków 

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

4. Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zawarte są w umowie na 

wykonanie zamówienia, która stanowi załącznik do SIWZ.   

Rozdział. 19  Inne postanowienia 

1.1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 

(PLN).  

2. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził 

dialogu technicznego.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7 ustawy.  

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

Rozdział. 20  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 Przedmiary robót 

Załącznik Nr 3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Załącznik Nr 4 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Załącznik Nr 5 Wykaz zrealizowanych zamówień 

Załącznik Nr 6 Oświadczenie zgodnie z art. 24  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Załącznik Nr 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 8 Informacja na temat podwykonawców 

Załącznik Nr 9 Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

numer sprawy: 271.3.2015 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Dane dotyczące wykonawcy. 
 
Nazwa ................................................................................................................. 
 
Siedziba ............................................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks .................................................................................................... 
 
e-mail …............................................................................................................. 
 
NIP .........................................................REGON ............................................. 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gmina Lipnica Wielka  
34-483 Lipnica Wielka 518 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 
Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r: 
 
1.Zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za cenę ofertową 
…........................................................................................brutto 
(słownie: ......................................................................................................................brutto) 
 
2.Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 
wymagany przez zamawiającego tj. 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy liczą od dnia 
zakończenia czynności odbioru końcowego bez uwag całego przedmioty zamówienia. 
Oferowany przez nas okres gwarancji wynosi …………………………………. 
 
Termin płatności: 30 dni 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie: do dnia 17.09.2015 roku 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % ceny brutto podanej w ofercie w kwocie..................................................... ....                       
w formie....................................................................... 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko .......................................................................................................... 
Telefon ................................................... , fax ..................................e-mail.............................. 
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu do składania ofert. 
Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
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zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na 
określonych wyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie tych warunków. 
Prace objęte zamówieniem będziemy wykonywać bez udziału podwykonawców*/przy 
udziale podwykonawców w następującym zakresie prac*: 

 
WYPEŁNIĆ NALEŻY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Zastrzeżenie wykonawcy: 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejscowość ................................................. data ....................................... 

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

               podpis Wykonawcy/pełnomocnika 
     * niepotrzebne skreślić                                                  
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
numer sprawy: 271.3.2015 
 

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

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

....................................................................  
   (nazwa i adres Wykonawcy)  

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

                   (miejscowość i data)  
 
 
 

Oświadczenie  
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na 

terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r” oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 
 
 
 
 

.................................................................... 
      podpis Wykonawcy/pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

numer sprawy: 271.3.2015 
 

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

....................................................................  
   (nazwa i adres Wykonawcy)  

 ...........................................................  
                   (miejscowość i data)  

 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 
5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali 
co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót w zakresie budowy 
przebudowy lub remontów dróg o wartości min. 70.000 zł brutto. 
 
 

L
p 

Rodzaj zamówienia / opis 
i miejsce wykonania 

zamówienia 

Całkowita 
wartość 

zamówienia 
/brutto/ 

Data wykonania 
zamówienia 

Podmiot zlecający 
zamówienie 

 
1. 
 
 

 
 

   

 
2. 
 
 

    

 
Zgodnie z zapisami § 1, ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 lutego 
2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 231), 
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek załączenia do sporządzonego wykazu robót 
budowlanych dowodów1) czy roboty, których wartość jest równa lub większa niż 70 
000,00zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  złotych), zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone*.  

 
..................................................................... 
      podpis Wykonawcy/pełnomocnika 

1) Stosownie do postanowień §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, dowodami tymi są: 
1. Poświadczenie 
2. Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
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numer sprawy: 271.3.2015     Załącznik nr 6 do SIWZ  

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

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

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

   (nazwa i adres Wykonawcy)                                                   ...........................................................  
                   (miejscowość i data) 

 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 
 
„Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r.” 

 
  

oświadczam(y)*, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia mnie/ nas  z postępowania na 
podstawie z art. 24 ust. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

 

 

 

................ .................................................... 
Podpis Wykonawcy/pełnomocnika        
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  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

numer sprawy: 271.3.2015  

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

                       (miejscowość i data)  
 

 ZAKRES ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
„Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r” 

1. Oświadczam/y, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału 

podwykonawców*.  

2. Oświadczam/y, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia będą uczestniczyć 

podwykonawcy - zakres i przewidywana cena robót im powierzonych są następujące*:  

   

Lp.  Zakres powierzonych robót  Przewidywana  cena robót  
brutto  

1.         

2.         

3.         

 
* UWAGA:   
Należy pozostawić oświadczenie zawarte w punkcie 1 albo 2 - odpowiednio, niepotrzebne należy skreślić  
  
W przypadku wyboru naszej oferty kopie umowy (umów) z podwykonawcami przekażemy 
zamawiającemu niezwłocznie po ich zawarciu.  
  
 
 
 
 
 
 

         .................................................................... 
                podpis Wykonawcy/pełnomocnika 
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Załącznik nr 8 
 numer sprawy: 271.3.2015 
 
 

                     ...............................................                   
                     (miejscowość i data)  

 
 
 
 

przynależność do grupy kapitałowej 
 
  
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Modernizacja drogi rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r” 
 
Informacja z art, 26 ust,, 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r„ Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), o przynależności do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz, U, z 
2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)  
 
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ........ …………………………………………..   
  
reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)............ ………………………….....  
  
oświadczam, że:  
1) Wykonawca należy do grupy kapitałowe] (*)  
2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)  
(*) - niepotrzebne skreślić 
 
  
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz, 331, ze zm.).  
 
 
Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca 
w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej) 
 
Lp.  Nazwa podmiotu oraz adres  
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
  
 

 
  __________________________________  

                                                                    (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

                                                



 

 

Numer sprawy: 271.3.2015                    Załącznik nr 9 

 

Istotne postanowienia Umowy 

Umowa nr ....... 

 

Zawarta w dniu …………….. 2014 roku, w Lipnicy Wielkiej pomiędzy : 

Gminą Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518,  

reprezentowaną przez: 

- mgr Bogusława Jerzego Jazowskiego: Wójta Gminy Lipnica Wielka,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………....... 

z siedzibą: …………………………………………………………... 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego w myśl przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 119 z 

2010r., poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi 

rolniczej „Murowanica 2” na terenie gminy Lipnica Wielka w 2015 r” 

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia 

publicznego, przedmiarem oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie 

przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za 

wynagrodzenie podane w ofercie, które jest wynagrodzeniem niezmiennym.  

 - Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy formularz stanowiący 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla 

Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one 



 

 

wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane a wykonawca przyjął jej postanowienia bez zastrzeżeń. 

 - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robot objętych niniejszą Umową 

z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności  ppoż. i BHP. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robot objętych Umową 

wyłącznie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego. 

3. Użyte materiały i urządzenia muszą  wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać 

wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałe na skutek jego działań i zaniechań oraz działań i zaniechań własnych 

pracowników i podwykonawców. 

§ 3 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 

z nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. (jeżeli w ofercie 

złożył stosowne informacje o uczestnictwie podwykonawców) 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 

dni od   sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się 

za akceptacje projektu  umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczona za zgodność z    

oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  

zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o 

podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy lub wprowadzenie zmian. 



 

 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawierać w szczególności: 

    1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umowa, 

    2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót  wynikająca z oferty Wykonawcy, 

    3) termin wykonania robót objętych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robót 

musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

    4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

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

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi, 

   5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest  przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000zł.  

6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust. 14 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy 

na zawarcie   umowy o podwykonawstwo.   

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji  dotyczących Podwykonawców. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia    

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie,  

Wykonawca powinien Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 



 

 

budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie umowy. 

20.Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 

Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 

art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

 

§ 4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

Kierownik Budowy: ……………………………………………………- nr uprawnień 

………………. 

Zamawiający powołuje nadzór inwestorski w osobie: 

- Inspektora nadzoru - …………………………….. - nr uprawnień ……………….. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą będzie inspektor nadzoru. 

Wszystkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W 

sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie 

polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. 

 

II. Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy  w terminie zgodnym z § 7 pkt. 1   

b). zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

c) dokonywanie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty 

powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru,  

d) . odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy. 

 



 

 

§ 6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) rozpoczęcie robot budowlanych w terminie 3 dni od protokolarnego przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy, 

b) zapewnienie stałego kierownictwa budowy na czas realizacji przedmiotu Umowy, 

c) organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego na potrzeby Wykonawcy, 

d) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 

e) utrzymanie bieżącego porządku na terenie budowy - wszelkie śmieci i odpady 

poprodukcyjne powstałe na budowie w związku z wykonywanymi przez siebie robotami, 

Wykonawca usunie na bieżąco poza jej teren we własnym zakresie i na własny koszt, 

f) naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

g) powiadamianie inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robot zanikających 

i ulegających zakryciu. 

2. Wykonawca przedłożyły Zamawiającemu kserokopię, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia (kwota ubezpieczenia nie niższa niż 100.000,00 zł). Jednocześnie 

Wykonawca pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

zobowiązuje się do przedłużania ww. polisy do końca trwania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robot, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

4. Wykonawca, wraz z postępem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do 

informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegających zakryciu oraz 

terminie robot zanikających przynajmniej na 2 dni przed terminami ich zakrycia. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego 

żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robot, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować  inspektora nadzoru o wystąpieniu 

konieczności wykonania robot (nieobjętych przedmiotem umowy), a Wykonawca może 

wykonać jedynie niezbędne roboty zabezpieczające, których wykonanie zapobiegnie 

zniszczeniom wykonywanych robot. Przystępując do wykonania robot zabezpieczających 

Wykonawca niezwłocznie informuje inspektora nadzoru. 

 



 

 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

a) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

b) uporządkowanie terenu budowy oraz wywiezienie wszelkich materiałów i odpadów 

związanych 

z realizacją robot przed datą odbioru końcowego, 

c) prace porządkowe przed ostatecznym odbiorem, 

d) udział w odbiorze końcowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8... Po zakończeniu przedmiotu Umowy Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie 

kierownika budowy o zakończeniu robot oraz uporządkowaniu terenu budowy. 

 

III. Termin wykonania i odbiór przedmiotu Umowy 

§ 7 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 17.09.2015 r.  

§ 8 
1. Zakończenie przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odbiorem końcowym, z którego 

Strony sporządzą stosowny protokół odbioru końcowego robót. 

2.. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnego 

powiadomienia przed terminem umownym wykonania przedmiotu umowy. 

3.. Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru końcowego robot w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru. 

4.. Warunkiem przystąpienia do odbioru jest potwierdzenie gotowości do odbioru przez 

Inspektora nadzoru. 

5.. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia : 

- w przypadku wystąpienia wad mało istotnych, Zamawiający może dokonać odbioru 

końcowego wyznaczając w protokole terminy usunięcia wad, 

- w przypadku wystąpienia wad istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, może 

wstrzymać odbiór końcowy do czasu usunięcia wad i zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru z jednoczesnym odpowiednim 

obniżeniem wynagrodzenia, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej, o której mowa § 16 ust. 1 lit a lub żądać 



 

 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez niego terminie. 

6. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

7. Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym 

certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane materiały. 

8. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem końcowym w odpowiednich przepisach odbiory 

techniczne, sprawdzenia i próby. 

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

umowne w formie ryczałtu w wysokości ………………………………... zł. netto (słownie: 

……………………………………………. + VAT 23 %, wynagrodzenie brutto: 

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

 

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w SIWZ wraz 

z załącznikami i dokumentacją tj. przedmiarami i szczegółową specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót  i zawiera ona wszystkie koszty, w tym: koszt wszystkich 

obowiązków kierownika budowy, koszt materiałów, urządzeń, sprzętu, robocizny, koszt 

wykonania robot, narzuty i dodatki dla wykonawcy, koszt transportu, dostaw i montażu, pełen 

zakres robot i dostaw, koszt robot przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, 

koszty ewentualnych odbiorów, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, podatek VAT oraz inne 

niezbędne koszty. 

V. Warunki płatności 

§ 10 

1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy odbywać się będzie wg następujących 

ustaleń: 

a) faktura za wykonanie robot w całości, wystawiona będzie po dokonaniu bezusterkowego 

odbioru końcowego, 

b) do faktury należy dołączyć zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru                

o którym mowa w § 8 ust.1 



 

 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego faktury VAT, płatnej na rachunek bankowy wskazany na otrzymanej 

fakturze. 

3. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o 

należne kary umowne, naliczone zgodnie § 16 ust.1. 

 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

§ 11 

1. Wykonawca: 

a) udziela na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wyposażenie stanowiące 

przedmiot umowy ……………… miesięcznej gwarancji jakości, 

b) zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, 

wady w ciągu 3 dni od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub e-maila. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze 

końcowym. 

3.. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca odpowiada 

względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie równym 

okresowi gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad 

fizycznych przedmiotu umowy. 

4. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający 

ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia 

Wykonawcy o ich zaistnieniu. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji, 

o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie stosownego 

dokumentu księgowego wystawionego przez Zamawiającego, w terminie w nim wskazanym. 

7. Po upływie terminu gwarancji Zamawiający wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego. 

 



 

 

§ 12 

1.. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez 

Zamawiającego, pisemnej reklamacji przekazanej w formie faksu lub e-maila, przesłane 

pocztą.  

2. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie 

zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, 

a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 

 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 13 

1.. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1, w kwocie 

……………… zł. brutto. 

2.. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Środki pieniężne tworzące zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaną 

zdeponowane na rachunku bankowym Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot potwierdzonym protokołem odbioru 

robot, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji 

jakości za wykonane roboty lub rękojmi za wady. 



 

 

VIII. Odstąpienie od Umowy 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:. 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn prac w terminie 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub likwidacja przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, 

f) Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa trwa dłużej niż 3 dni z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania, 

g) nieprzedstawienia  opłaconej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §6 ust.2. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

3. Zamawiający i Wykonawca, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 

1 lit. a zobowiązani są do dokonania odbioru robot przerwanych, a Zamawiający do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Wykonawca, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt. c-g zobowiązany jest do: 

a) w terminie 7 dni od odstąpienia sporządzić protokół inwentaryzacyjny robot w toku, wg 

stanu na dzień odstąpienia (przy współudziale Zamawiającego), 

b) jeśli istnieje taka konieczność, zabezpieczyć przerwane roboty w terminie 7 dni, w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym i na koszt Wykonawcy, 

c) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego niezwłocznego odbioru robot przerwanych, 

a w terminie 14 dni usunąć wszystkie swoje urządzenia i uporządkować teren budowy. 

 

 

 



 

 

IX. Kary umowne 

§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach 

ustalonych poniżej: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 

ust.1 niniejszej umowy, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu na wykonanie przedmiotu 

umowy, 

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu ustalonego na ich usunięcie.  

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu  w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

e) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w 

wysokości  1.000 zł za każde zdarzenie. 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości  1.000 zł za każde zdarzenie.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 9 ;                            

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 



 

 

§ 18 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia 

do ich powstania ¨zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu 

koszty lub straty. 

X. Zmiany w umowie 

§ 19 

1. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 

wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń 

zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które 

zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub 

wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, działania osób 

trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części  lub całości zobowiązań 

wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie  wpływać na jakość 

wykonywanych robót, konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, 

analiz itp., konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, 

Ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych 

w rozumieniu Prawa budowlanego, kiedy  wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn 

od niego niezależnych, wstrzymania  robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, nieterminowego przekazania terenu budowy przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

2. Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 

 konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,  

 konieczność  wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.   

nadzoru budowlanego, PIP itp.  

 ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych                        

lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,  

3.  Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w  

       przypadku:  

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT  



 

 

b) rezygnacja z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót. 

4. Inne zmiany: 

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko 

kierownicze, 

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, 

c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, 

d) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

5. Warunki zmian: 

a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, 

b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, 

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, 

c) forma zmian -  aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, 

nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

§ 20 

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 21 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni licząc od powstania 

sporu, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 22 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych, Ustawy - Prawo budowlane oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

 



 

 

§ 23 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca, każda na prawach oryginału.  

    

 ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


