
                                              
 
 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej 

dalej „ustawą”  o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro a poniżej kwot określonych w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tzw. wartości 

progów unijnych) na zadanie „Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 

terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r.” 

znak 271.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

dnia 16.08.2016 r. 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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 SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r.” 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych  numer ogłoszenia:  nr 301247 - 2016 z dnia 2016-08-16 r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Nazwa i adres Zamawiającego.  

Zamawiający : Gmina Lipnica Wielka  

Adres : Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka   

Tel. /Fax: 182634595 / 18 2634597 

e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl  

          strona internetowa: www.lipnicawielka.pl   

 Godziny urzędowania : pn.-pt. godz. 7:30 – 15:30  

 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 
r.”  z podziałem na trzy części. 
 

1. Zadnie nr I –  Modernizacja i remont drogi rolniczej „Centrum 1 ” na dz. ewid.  nr 12675 w 
Lipnicy Wielkiej  w km 0+000-0+180 o szerokości 3,00 m w zakresie zgodnym z 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki 
do niniejszej SIWZ oraz przedmiarem  

2. Zadanie nr II – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Przywarówka 1” na dz. ewid. nr 1535, 
1479, 1478 w Lipnicy Wielkiej w km 0+000- 0+285 o szerokości 3,00 m  w zakresie zgodnym z 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiącymi 
załączniki do niniejszej SIWZ oraz przedmiarem. 

3. Zadanie nr III – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Skoczyki 1 „ na dz. ewid. Nr  5965 w 
Lipnicy Wielkiej w km 0+000-0+320 o szerokości 3,00 w zakresie zgodnym z specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do niniejszej 
SIWZ oraz przedmiarem 

Teren realizacji robót – Gmina Lipnica Wielka. 
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
przedmiar. Roboty należy wykonać z materiałów Wykonawcy  
Jeśli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na 
etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, ale nie objęte przedmiarami robót – Zamawiający 
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nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe a Wykonawca powinien koszt ich wykonania wziąć 
pod uwagę przy określeniu ceny swej oferty. 
Zamawiający wymaga, aby realizować zadanie zgodnie ze STWiOR oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi.  
Podane w opisach – w dokumentacji technicznej tj.  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych nazwy własne, wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – nie mają na celu 
naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 
technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania 
równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i 
wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w w/w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że 
oferowane materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w 
dokumentacji technicznej. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  prac związanych z 
realizacją przedmiotowego zamówienia.  
 
Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1,  nr 2 oraz nr 3  został opisany następującym kodem CPV 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
Rozdział III. Termin wykonania zamówienia: 

1. Zadanie nr I –  Modernizacja i remont drogi rolniczej „Centrum 1 ” na dz. ewid.  nr 12675 w 
Lipnicy Wielkiej  należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  
20 września 2016 roku 

2. Zadanie nr II – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Przywarówka 1” na dz. ewid. nr 1535, 
1479, 1478 w Lipnicy Wielkiej należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 
października 2016 roku 

3. Zadanie nr III – Modernizacja i remont drogi rolniczej „Skoczyki 1 „ na dz. ewid. nr  5965 w 
Lipnicy Wielkiej w km 0+000-0+320 o szerokości 3,00 należy zrealizować w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2016 roku 
 

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
2) Spełniają warunki dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w 
zakresie spełniania tego warunków. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 
poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz) 

b) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań 
w zakresie spełniania tego warunków. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 
poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz) 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań 
w zakresie spełniania tego warunków. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku 
poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz) 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

 
Rozdział V. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy: 
Zamawiający wykluczy z postępowania tych Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IV. SIWZ. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5. 
 
Rozdział VI a. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu  
 
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz oświadczenie według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach o których mowa w pkt. 1. 
 
3. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu o których mowa w pkt. 1. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
5. Każdy wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 
i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe 
oświadczenie należy złożyć wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich               
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy             
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale. 
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Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty również wtedy jeśli uprawnienie do reprezentacji 
wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.  
 
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza 
dokumenty z uwzględnieniem § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1126). 
Forma składanych dokumentów – zarówno dla Wykonawców z terytorium, jak i spoza 
terytorium RP: 
 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (oświadczenie w trybie art. 25a ustawy w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 22 ust. 
- w oryginale). 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
Wykaz dokumentów wymaganych od oferenta 
 
1. Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  
2. Oświadczenia, o których mowa w dziale VI - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  i nr 3 do SIWZ.  
4. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS.  
 
Rozdział VI b. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie zamawiającego, potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia. 
 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.   
 
 
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
 
Rozdział VII. Informacja o podwykonawcach, umowy o podwykonawstwo, zasady rozliczenia               
z podwykonawcami: 
 
1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest 
wskazać w ofercie zakres tych prac. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej               
z projektem umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany               
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
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a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4 powyżej. 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
15. 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. 12 powyżej Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez  
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b)    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  .  
c)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,             
o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia               
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  
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Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
19. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyżej przedkładający może poświadczyć za  
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  
20. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia               
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
21. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego rozdziału  
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy               
z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  
 
Rozdział VIII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego: 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich (PLN).    

              
Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium  
 
Rozdział X. Termin związania ofertą: 
 
        Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
 
Rozdział XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami: 
 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane będą w formie: 
- pisemnej 

               - faksem (Nr 18 26 345 97) 
     - drogą elektroniczną na adres: przetargi@lipnicawielka.pl 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Forma pisemna zastrzeżona jest do  
złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków 
w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.   

2.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane faksem lub drogą 
elektroniczną zostaną potwierdzone pisemnie wyłącznie na żądanie drugiej strony. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:  
                Marzena Polaczek  – tel.: 18 53 100 54, fax. 18 53 100 54  

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna (do pobrania):  
               - na stronie internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl   
               - oraz w siedzibie Zamawiającego (pok. 5) w godzinach urzędowania. 
         5.   Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji.  

 Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać na piśmie lub                
faksem przed wyznaczonym terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,               
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz , z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium; 
7c)oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy sporządzić na 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta i oświadczenia muszą być 
podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w 
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców lub 
pełnomocnika. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców, 
oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

       2.  Wszystkie strony oferty powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (zszyte, bindowane)               
a strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane: 

a) przedmiot postępowania:  
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka 
w 2016 r.  
Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem                
kopercie (paczce) opisanej następująco:  
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka 
w 2016 r. Zadanie/zadania nr ……………… 
oraz „Nie otwierać przed dniem 31.08.2016 r. godz. 10:15” 
               Na kopercie oprócz informacji jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci). 

      Ponadto oferta winna zawierać: 
- Datę sporządzenia oferty, 
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- Dane o oferencie (Nazwisko i Imię, nazwę firmy, dokładny adres, telefon, fax, strona        
internetowa, e-mail, miejsce i numer zarejestrowania, NIP, REGON, osoba do kontaktu), 
- Informację o cenie ryczałtowej brutto oferty, (kwotę ryczałtową brutto w PLN na wykonanie 
założonego zakresu robót oraz stawkę VAT podaną w wymiarze %) 
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia, 
- Termin gwarancji 
- Warunki płatności faktur 

 3. Niezależnie od zakresu robót ujętego przedmiarem robót, wynagrodzenie ustalone w formie 
ryczałtowej, ma zawierać wszelkie koszty związane z: 

 Organizacją i zabezpieczeniem terenu budowy, w tym zorganizowaniem dojazdu do placu 
budowy 

 Ubezpieczeniem inwestycji 
 Obsługą geodezyjną (inwentaryzacja powykonawcza) 

 
W przypadku podania w przedmiarze robót nazw własnych, można zastosować materiał równoważny.  

5. W przypadku gdy składane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 
1503 ze zm.) Wykonawca powinien zastrzec (w formie pisemnego oświadczenia), że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania i zamieścić te informacje w oddzielnej kopercie z 
napisem „INFORMACJE ZASTRZEŻONE”. W przypadku zastrzeżenia informacji Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do udowodnienia, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa . 
6. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
Specyfikacji. 
7. Wykonawca, zgodnie z art. 84 ust.1 Ustawy może przed upływem terminu do składania ofert, 
zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian Wykonawca powiadamia 
Zamawiającego na piśmie przed terminem składania ofert. 
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, 
podpisania umowy i wykonania zamówienia. 
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania. 

 
Rozdział XIII. Termin i miejsce składania ofert:  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. urząd gminy w Lipnicy wielkiej , 34-483 
Lipnica Wielka 518 pok. Nr 2  dziennik podawczy   

2. Termin składania ofert upływa w dniu  

31.08.2016 r. o godz. 10:00 
3. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez 

otwierania. 
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (w 

urzędzie gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. Nr 10. Wykonawcy mogą 
być obecni przy otwieraniu ofert. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oferentów, adresy, ceny ofertowe, terminy 
wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i rękojmi za wady, i warunki płatności. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

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

9. Ocenę ofert nie odrzuconych dokona komisja przetargowa i wybierze najkorzystniejszą ofertę               
w oparciu o kryteria ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. O wyniku przetargu zamawiający powiadomi na piśmie, faksem lub mailem uczestników 
postępowania oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
 

Rozdział XIV. Opis sposobu obliczania ceny: 
 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane               
z realizacją zamówienia w tym. m. in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich 
innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania 
ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie 
są wyłaczną podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego 
przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie 
dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający 
zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie               
z obowiązującymi przepisami. 

 
Rozdział XV. Kryteria oceny i wyboru oferty: 

 
1. Zgodnie z postanowieniem art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kryterium wyboru 

ofert będzie: 
 Kryterium Cena (koszt) 60 % 

Oferta z najniższym wynagrodzeniem brutto otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty otrzymają ocenę 
wg formuły: 

Cno  
------- x 100 pkt. 60 %. = ......................... pkt. (z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku) 
Cnk 

 
gdzie: Cno - cena najkorzystniejszej oferty, spośród wszystkich ofert 
                     niepodlegających odrzuceniu,  

Cnk - cena kolejnej oferty ocenianej. 
 Kryterium Gwarancja i rękojmia 40 % 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają 
ocenę wg formuły: 

Gnk  
------- x 100 pkt. 40 %. = ......................... pkt. (z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku) 
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Gno 

 
gdzie: Gnk - okres gwarancji i rękojmi oferty ocenianej,  

Gno - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi najkorzystniejszej oferty, spośród 
wszystkich ofert, niepodlegających odrzuceniu. 

 
Minimalny możliwy okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny możliwy 

okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące. 
 

2. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta 
jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada wymagane kwalifikacje 
techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. 

 

Rozdział XVI. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony               

w art. 94 ustawy Pzp. 
2. Dopuszcza się przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od 

Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest 
możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą: 
zwiększenie zakresu robót, niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, 
akty wandalizmu. Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzone 
przez inspektora nadzoru. Strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie on naliczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 
ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy               
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony  do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego:  tj.  
BS w Jabłonce konto Nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.3.2016”. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy kwota wadium może zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
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9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

10. Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

11. W przypadku, gdy 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 przedmiotu umowy.)    

 
Rozdział XVIII. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku Nr 7 do SIWZ. 
 

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy pomocy 
środków komunikacji elektronicznej. 
3.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 
Ustawy. 
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
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6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
 

Rozdział XX. Pozostałe postanowienia: 
1. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego 

zamówienia.  

 
W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 

Załączniki SIWZ: 
Nr 1. Formularz “Oferta”. 
Nr 2. Specyfikacja techniczna -STWIOR 
Nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu. 
Nr 4.Oświadczenie o nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania. 

Nr 5. Informacja o grupie kapitałowej. 
Nr 6. Przedmiar robót. 
Nr 7. Wzór umowy. 
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                      Załącznik nr 1 SIWZ 
Wzór formularza 

 OFERTA 
nazwa oferenta 
siedziba oferenta 

Gmina Lipnica Wielka  
 Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka  
 

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. 
zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica Wielka, na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz portalu Urzędu Zamówień Publicznych. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną tj. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych, przedmiarem za cenę: 

Zadanie nr I  

 Cena ofertowa ryczałtowa brutto................................................................ zł 

 słownie złotych: ........................................................................................................................ 

 w tym uwzględniono należny podatek  VAT ……%   

L.P. KRYTERIA ILOŚĆ JEDNOSTKA 

 
1. 
 

Termin wykonania 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
do 20 września 2016 r.  

 

 
2. 
 

Okres gwarancji i rękojmi  miesięcy  

 
3. 
 

Warunki płatności 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
30 

dni 
kalendarzowych 

Zadanie nr  II  

 Cena ofertowa ryczałtowa brutto................................................................ zł 

 słownie złotych: ........................................................................................................................ 

 w tym uwzględniono należny podatek  VAT ……%   

L.P. KRYTERIA ILOŚĆ JEDNOSTKA 

 
1. 
 

Termin wykonania 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
do 12 października 2016 r.  

 

 
2. 
 

Okres gwarancji i rękojmi  miesięcy  

 
3. 
 

Warunki płatności 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
30 

dni 
kalendarzowych 
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Zadanie nr  III  

 Cena ofertowa ryczałtowa brutto................................................................ zł 

 słownie złotych: ........................................................................................................................ 

 w tym uwzględniono należny podatek  VAT ……%   

L.P. KRYTERIA ILOŚĆ JEDNOSTKA 

 
1. 
 

Termin wykonania 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
do 12 października 2016 r.  

 

 
2. 
 

Okres gwarancji i rękojmi  miesięcy  

 
3. 
 

Warunki płatności 
(zgodnie z zapisami przedstawionymi w 

SIWZ i wzorze umowy) 

 
30 

dni 
kalendarzowych 

 
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia oraz zapoznaliśmy się ze stanem inwestycji w terenie. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
(załącznik nr 7) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

5. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

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

6. Oświadczamy, że wszystkie stronice naszej oferty łącznie ze stronicami kosztorysu 
ofertowego/przedmiaru i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z 
............... stronic. 

7.  Załącznikami do niniejszego druku „Oferta” są: 

 dokumenty wymagane od oferenta wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, tj.: (należy sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i 
dokumentów): 

  
 

Nazwa i adres WYKONAWCY: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………. 
REGON…………………………………………………… 
Adres, na który Zamawiający powinien przesłać ewentualną korespondencję: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Strona internetowa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………….. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
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………………………………………………………………………………………numer telefonu/fax, 
e-mail………………………………………………… 
 

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

(Podpis osób uprawnionych do  zaciągania 
zobowiązań w imieniu oferenta ) 

dnia, ..................................................... 
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Załącznik nr 3 SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

Zamawiający: 
Gmina Lipnica Wielka  
34-483 Lipnica Wielka 518 

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: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r.,  

Zadanie/zadania nr ………………………………………….. 

prowadzonego przez Gminę Lipnica Wielka, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w 

Rozdziale IV - Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 

wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie  

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w SIWZ w Rozdziale IV - Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunków wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie, 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) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Zamawiający: 
Gmina Lipnica Wielka  
34-483 Lipnica Wielka  518 

 
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: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r., 

Zadanie/zadania nr ………………………………………….. 

prowadzonego przez Gminę Lipnica 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. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu 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 NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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 5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej  

 

 

 

 

......................................., ................................ 

miejsce   dnia 

  

 
dot.: Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 
Lipnica Wielka w 2016 r. 

Zadanie/zadania nr ………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

Składając ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, 
że: 

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych*, 
- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych*. 

 
W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do grupy kapitałowej. 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

* niepotrzebne skreślić 

                                                 
1 Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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.....………………………….................................................................................................... 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

                                                                                                                  
Załącznik nr 7 SIWZ – Wzór umowy 

 UMOWA NR           /2016 
zawarta w dniu  ............2016 r. pomiędzy  
Gminą Lipnica Wielka  
z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 518  
NIP 735-284-14-52-, REGON 491892357 
reprezentowaną przez: 
Bogusława Jazowskiego - Wójta Gminy Lipnica Wielka  
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”   
 
a ........................................... 
NIP ............................  REGON ................................... 
reprezentowanym przez: 
…………………………. 
zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"  
 

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Zakres przedmiotowy umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Modernizacja i 
remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. 
Zadanie/zadania nr ………………………………… zgodnie z dokumentacją techniczną tj.  
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiarem/przedmiarami 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy ustala się na dzień................... r. 
2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień: 

Zadanie nr ……………. – …………..2016r. * 
 

§ 3 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną na wykonanie robót, o których mowa             
w  § 1 ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy. 

§ 4 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : ................................................ 

§ 5 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................. 
zamieszkały: ................................................................................................................ 
 
*zapisy umowy odpowiednie dla danej części zamówienia 
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§ 6 

 Obowiązki stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 
Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, to jest posiadać 
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w 
Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz 
zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 
Wykonawca ma obowiązek przekazać w/w dokumenty oraz wykonane przez niego badania jakościowo-
ilościowe stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
2) Protokolarnego przejęcia terenu budowy 
3) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 
4) Natychmiastowego zawiadomienia o brakach i wadach w otrzymanej dokumentacji 
5) Zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu 
6) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem 
7) Natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 

dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 
8) Terminowego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz oświadczenia, że roboty 
ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy 

9) dbania o należyty ład, porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących się na 
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 

10) Wyrównania ewentualnych szkód , które powstały w wyniku prowadzonych robót 
11) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
12) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji 
13) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy 

14)  Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
dróg, nawierzchni lub instalacji. 

§ 7 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto) o którym mowa w § 9 ust. 1 tj………………………………………….zł (słownie 
złotych.....................................) w formie……………………………………………… 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
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1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego, 
2)  30%  wysokości zabezpieczenia – w ciagu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń 
nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty               
i urządzenia oraz sprzęt budowy. 

§ 9 
Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy, na kwotę brutto (łącznie z podatkiem 
VAT)  
w wysokości:................................................................................................................................. 
(słownie: ................................................................................................................................ zł. 
..../100)  
w tym  
zadanie nr I – w wysokości……………………………….. zł brutto 
zadanie nr II -  w wysokości ……………………………….zł brutto ** 
 
** zgodnie o ofertą Wykonawcy/Wykonawców w przypadku gdy jeden z wykonawców będzie 
realizował więcej niż jedno zadanie 
 

2. Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową. Rozliczenie za 
wykonane roboty odbędzie się za pomocą faktury końcowej. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane               
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania               
i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Faktura końcowa płatna w ciągu 30 dni po przedłożeniu końcowego protokołu odbioru robót 
sporządzonego przez powołaną przez Zamawiającego komisję. Komisja zostanie powołana 
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia 
przez Wykonawcę po złożeniu kompletu dokumentów (pełne rozliczenie rzeczowo-finansowe, 
inwentaryzacja w dwóch egzemplarzach, kopie przelewów dokumentujące zapłatę 
wynagrodzenia należnego zgłoszonym podwykonawcom). Czas pracy Komisji nie dłuższy niż 
14 dni od daty rozpoczęcia pracy Komisji. 

6. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 10 

Kary umowne 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0.5% od wartości 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 
b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia brutto określonego    
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  

c) za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 
0,5 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 50,00 zł, w przypadku ich nie usunięcia w terminie 30 dni, 

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł. brutto za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo               
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 
zł. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu w przypadku stosowania innych niż podano w specyfikacji materiałów                
z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości robót objętych 
umową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, za wyjątkiem 
wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      
§ 11 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 
1.) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający 

może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 
2.) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający 

może: 
a. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy 
b. odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy. 
3.) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i 

wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.) W wypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają strony 
zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy. 

5.) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 

6.) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi 
(gwarancji) za wady a w razie stwierdzenia wad i usterek stosuje się § 10 ust.2 lit. d. 

7.) Zamawiający dokona pogwarancyjnego odbioru /przedmiotu Umowy / w ciągu 30 dni od upływu 
okresu gwarancyjnego. 

8.) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  
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§ 12 
1. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu 

do całego przedmiotu umowy dla zadania/zadań nr …………….. przez okres wskazany w 
ofercie, tj. ……. licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego (zgodnego z niniejszą umową) 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady 
w odniesieniu do całego przedmiotu umowy/zadania/zadań nr ………… przez okres wskazany w 
ofercie, tj. ……. licząc od daty odbioru końcowego. 

 
§ 13 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art.145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych), 

b)   Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub nie kontynuuje ich pomimo  
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 14 dni. 

c) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia, bez 
akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania 
umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu. 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane 
przedsiębiorstwo Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru prac lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) – d) i ust. 2 powinno nastąpić 

          w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 14 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w następującym zakresie: 
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku 
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie 
wartość wynagrodzenia netto); 
b) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom. 
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności 
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§ 15 

Umowy o podwykonawstwo, zasady rozliczenia z podwykonawcami 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej               
z projektem umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany               
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4 powyżej. 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  
14. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
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15. 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. 12 powyżej Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez  
Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b)    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  .  
c)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o  
których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
19. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyżej przedkładający może poświadczyć za  
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  
20. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
21. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu  
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z 
Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  

§ 15 
Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo  
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 17 
Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  

§ 18 
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 


