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MATERIAŁY   PRZETARGOWE 
 
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont  dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów 
gminnych – zadania finansowane tylko z środków gminnych, oraz modernizacja i 
remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych – zadania 
finansowane z udziałem funduszu sołeckiego 

 

Rodzaj zamówienia (CPV): 

Roboty budowlane: 
roboty drogowe (45.23.31.40-2) 
roboty w zakresie naprawy dróg (45.23.31.42-6) 
roboty w zakresie nawierzchni dróg (45.23.32.20-7) 

Miejsce i termin realizacji: 

1. Miejsce realizacji:      Nowy  Żmigród   
2. Termin realizacji:       zakończenie:31.08.2015r. 

Zamawiający (Inwestor): 

WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 , 38- 230  Nowy Żmigród  

Forma przetargu: 
Przetarg nieograniczony, którego wartość  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Zawartość dokumentacji przetargowej: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta przetargowa - załącznik Nr 1. 
3. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik Nr 2. 
4. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik Nr 2 a 
5. Przedmiar robót - załącznik Nr 3. 
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 4. 
7. Wykaz robót  - Załącznik Nr 5a 
8. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik Nr 5b. 
9. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu postępowania - Załącznik Nr 6. 
10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – Złącznik Nr 7 
11. Zakres robót powierzony podwykonawcom – Załącznik Nr  8 

Uwaga: 
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego 

systemu zakupów, W postępowaniu nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
 
 
 

Zatwierdzam, Nowy Żmigród, dnia 8 czerwca   2015r………………………………………………… 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dla przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Zamawiający  

WÓJT GMINY NOWY Żmigród  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy 
Żmigród, zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony  w trybie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest remont  dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów 
gminnych – zadania finansowane tylko z środków gminnych, oraz modernizacja i 
remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych – zadania 
finansowane z udziałem funduszu sołeckiego 

 
Przedmiot finansowany tylko ze środków gminnych: 
 

� Remont drogi w miejscowości Mytarka nr działki 336/1 dł. 54,5m 
� Remont drogi w miejscowości Nowy Żmigród nr działki 357 o dł. 85m 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 653/1 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Brzezowa nr działki 649 
� Remont drogi w miejscowości Desznica nr działki 378 dł. 51m 
� Remont częściowy drogi w miejscowości Jaworze nr działki 133, 194 
� Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1522 – dł. 45m 
� Remont drogi w miejscowości Kąty nr działki 1537  - dł. 55m 
� Remont drogi w miejscowości Łysa Góra nr działki 100/1 – dł. 163m 
� Plac przy wejściu do kuchni szkoły w Nowym Żmigrodzie 
� Utwardzenie placu parkingowego przy Domu Ludowym w Nienaszowie 

 
Przedmiot finansowany z udziałem Funduszu sołeckiego 
 

� Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego w miejscowości Nienaszów 
Sośniny  

� Remont drogi gminnej ‘’Podlas’’ o nr 982 w miejscowości Gorzyce 
� Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojazd pod Dom Ludowy w Sadkach 
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Szczegóły zamówienia zawarte są w: 

Przedmiarze robót: 
- Załącznik Nr 3  

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
- Załącznik Nr 4. 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien uzyskać wszystkie niezbędne 
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w 
trakcie realizacji umowy. 
Cena ryczałtowa określona przez wykonawcę w ofercie zawiera całość robót określonych 
przez przedmiar robót i STWiOR.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją 
przetargową . 
Wykonawca który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się 
dostarczyć  kosztorys ofertowy w formie szczegółowej gdzie opisy muszą być  
zgodne z przedmiarem robót. 

W związku ze specyfiką zamówienia w przedmiarze robót i STWiOR mogą pojawić się znaki 
towarowe. W przypadku gdy w pozycji przedmiaru pojawia się nazwa znaku towarowego, przy 
wycenie należy uwzględnić materiał określony w przedmiarze lub określić - wycenić materiał 
mu równoważny . 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, ofertach częściowych 
i wariantowych oraz podwykonawcach 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67, ust. 1, pkt  
     6 upzp), 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (art. 83, ust. 2 upzp), 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 83, ust. 1 upzp). 

 
4. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36 a ust. 2  

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 upzp, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

1. 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 
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 upzp, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 

 

— niespełniającej  wymagań  określonych w specyfikacji   istotnych warunków 
zamówienia; 

— gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2; 
 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 upzp, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 
zamawiającego. 

5. 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 dniajej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 upzp, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 
2 upzp, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. 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 oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą 
wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy pkt 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. . Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
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zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

14. 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. 1. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez  
zamawiającego, zamawiający może: 

 

— nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

— 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; 

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

 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

    17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, 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. 

18. Przepisy art. 143a-143d upzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
    warunki, dotyczące  

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia; 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6. Materiały przetargowe 

1. Zamawiający w załączeniu przekazuje materiały przetargowe. Materiały przetargowe 
nieodpłatnie udostępniono na stronie www.nowyzmigrod.biuletyn.net. Na wniosek 
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wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami w formie papierowej, opłata za koszt druku i jej przekazania 
wynosi: 20,00 zł brutto (dwadzieścia złotych  00/100 zł), płatne gotówką w kasie Urzędu 
Gminy w Nowym Żmigrodzie  lub za zaliczeniem pocztowym.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie . Jeżeli w postępowaniu zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych . 

7. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie , ul. Mickiewicza 2 , 
pok. Nr 19 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Gminy Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 

8. Termin składania ofert  

26 czerwca   2015r. do godz. 1000 

Termin składania oferty jest dochowany, jeżeli oferta w wyznaczonym terminie wpłynie do 
Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po terminie podanym powyżej zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie  
 
9. Termin związania ofertą  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 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. 
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Warunek przyjęcia ofert 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Nowy 
Żmigród, ul. Mickiewicza 2, pokój Nr 19 do dnia 26 czerwca  2015r. do godz. 1000. Koperta 
nie oznakowana nazwą oferenta winna być opisana następująco: 
„Oferta   przetargowa   na   remont  dróg gminnych” 
Nie otwierać przed 26.06.2015r.". 
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11. Miejsce i termin otwarcia ofert  

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 26 czerwca  2015r. o godz. 1015 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, pok. Nr 14. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda 
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące: 
-  ceny,  
-  okresu gwarancji,  
oraz jeżeli będzie to  przedmiotem oceny oferty: 
- terminu wykonania zamówienia, 
-  warunków płatności zawartych w ofertach i inne.  
W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu powyższe informacje. 

12. Sposób ogłoszenia wyników przetargu  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1. 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; 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  
     uzasadnienie faktyczne i prawne; 
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie  
      zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
 
13. Termin realizacji zamówienia 

Przewidywany termin realizacji - zakończenie: 31 sierpnia   2015r. 
Możliwa jest zmiana terminu wykonania zadania przy zaistnieniu okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na termin jego realizacji, 
np. wystąpienia „siły wyższej" katastrofy naturalnej, warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie prac, itp. 
 
14. Proponowane zasady płatności i gwarancji 

1. Płatność  po wykonaniu robót,  na podstawie  protokołu odbioru robót  
2. Przewidywany termin płatności faktur: 14 dni. 
3  Okres gwarancji: min. 36 miesięcy, a max. 48 miesięcy. 

Wykonawca w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) określi okres gwarancji wykonanych 
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robót budowlanych między 36 miesięcy a 48 miesięcy. 
W przypadku określenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji 
dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres 
gwarancji równy 48 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu 
gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę. 
 

15. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru druku załączonego do materiałów przetargowych oraz w 
oparciu o wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty 
musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1, 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne - załącznik Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych 
warunków, 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a 
4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik Nr 5b  
5) potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z rozdziałem 20 niniejszej specyfikacji). 
6)  Wykaz robót, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – na załączniku  

nr 8 do SIWZ i (dotyczy sytuacji, gdy przewiduje się powierzenie części zamówienia 
podwykonawcy) 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia 
- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
- oferta   powinna   zawierać   wszystkie   wymagane   dokumenty,   oświadczenia   i 

załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji, 
- oferta   oraz   wszystkie   wymagane   załączniki   winny   być   podpisane   przez 

upoważnionego przedstawiciela,  uprawnionego  do reprezentowania zgodnie z 
przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 
prawa, 

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, 

- jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on 
zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego 
ofertę, 

- zaleca się aby wykonawcy wykorzystali załączone wzory dokumentów -załączników. 
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione, a w szczególności 
powinny zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie 
pytania, 

- wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem", 

- złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 
nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania 
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spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 
4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 
informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 

- dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza 
w wybrany przez siebie sposób, 

- po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Przetargowa dokona analizy ofert, które w 
tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. 
Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem 
niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez 
składającego ofertę, 

- wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami  

(udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia) : 
- Sylwia Sudyka , pok. nr 26, tel. (0 13) 44 826 09, fax (0 13) 44 826 37, 

e-mail: sylwia@nowyzmigrod.eu  
( udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia )  

- Ziomek Grzegorz , pok. nr 22, tel. (0 13) 44 826 16, fax (0 13) 44 826 37, 
 

Kontaktować się można osobiście w budynku Urzędu Gminy Nowy Żmigród w godz. 
800-1400, lub telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną. 
Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   zamawiający   i   wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli 
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania . 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej . 

17.Opis sposobu obliczenia ceny 
 

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

      Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty: 
- urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz 
      ponoszeniem kosztów ich zużycia 

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –  
  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego 

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. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
    zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
    do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
    z    obowiązującymi przepisami. 

 
18.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  

                 cena ryczałtowa: - 95 % 
                okres gwarancji: - 5 % 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagane 
warunki przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ocena ofert w zakresie 
przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

- cena: najniższa cena 95 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: 
Ofer. cena min. 

wartość p-towa ceny = .......  ----  ....................  ---- x Wc x 100 pkt., 
Ofer. cena 

gdzie Wc - waga kryterium ceny (95%), 

- okres gwarancji: najdłuższy okres gwarancji 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie wg 
wzoru: 

Ofer. okres gwarancji 
wartość p-towa okresu gwarancji = .............................................................. x Wt x 100 pkt., 

Ofer. najdłuższy okres gwarancji 

gdzie Wt - waga kryterium okresu gwarancji (5%), 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który uzyska największą 
sumę punktów z obu kryteriów, liczoną do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dwie lub więcej 
ofert uzyska taki sam wynik, Zamawiający wybierze spośród nich jako najkorzystniejszą tę 
ofertę, która będzie zawierać najniższą cenę. 

Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji 
dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji 
równy 48 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego 
niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę. 
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19. Postanowienia ogólne 

1. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę . 
4. Ofertę należy złożyć w złotych polskich (PLN). 
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę   
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Protokół wraz z załącznikami (oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, 

zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i 
wykonawców oraz umowa) jest jawny, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 (art. 8 i 96 upzp). 
Zasady udostępniania protokołu wraz z załącznikami określa art. 96 ust. 3 upzp. 

9. Wykonawcy występujący wspólnie o zamówienie: 
 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, 

3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi 
wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona 
będzie z Pełnomocnikiem, 

4) jeżeli oferta Wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 
przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania . 

11. 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. la i 2 upzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

12. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.l upzp, zawierające błędy lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 
mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 
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termin składania ofert. 

13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień  dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp 

14. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy  

15. Projekt umowy, która będzie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik niniejszej 
specyfikacji - Załącznik Nr 6. 

16. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu  
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

20. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie należy dołączyć do oferty w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

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

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do 
oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2, 
2) 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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2 .W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.  
 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

 
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 5a. 
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1a)  W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać  iż w ciągu 

ostatnich pięciu lat  zrealizował co najmniej jedną robotę o podobnym charakterze i 
złożoności co przedmiot przetargu: tj. wykonał w jednym zadaniu minimum 500 mb 
budowy lub remontu lub odbudowy lub przebudowy lub modernizacji drogi, polegającej 
na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych asfaltowych. 

        ( Aby spełnić powyższe wymogi, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być   
ukończone  w całości). 

 
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
należy sporządzić na formularzu stanowiącym - Załącznik Nr 7 do SIWZ, 
 
2a) W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać  dysponowanie    

przy realizacji zamówienia następującymi osobami: 
      Kierownik Robót Drogowych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami   
      budowlanymi    w branży drogowej, 
 

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest  
      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
      z przedmiotem zamówienia. 

3a)W celu spełniania warunku należy wykazać iż wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN. Wykonawca 
dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b upzp, 
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy 
zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

a) Wykonawcy występujący wspólnie złożą łącznie jeden komplet dokumentów: 
- oferta, 
- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 

- Oświadczenie), 
- wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5a), 
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- wadium. 
- Wykaz robót, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom(Załącznik nr 8)  

b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć dokumenty: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust. 1, 2 

(Załącznik Nr 2 - Oświadczenie), 
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 
5b), 

- odpis aktualny z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej odpowiednio określony w rozdziale 20 pkt 1 ppkt 2, 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odpowiednio 
określone w rozdziale 20 pkt 1 ppkt 3, 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiednio określone w rozdziale 20 
pkt 1 ppkt 4. 

Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się 
o udziale w realizacji zamówienia poszczególnych podmiotów występujących wspólnie. 
Podmioty występujące wspólnie muszą spełniać łącznie warunki wymagane od wykonawców, o 
których mowa w rozdziale 15 i rozdziale 20 SIWZ oraz spełniać warunki określone w art. 23 
prawa zamówień publicznych. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 20 pkt 1 SIWZ: 
a) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie  dokonana wg formuły „spełnia 
- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. W 
przypadku niespełnienia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych powyżej 
oferta zostanie odrzucona. 

21. Wadium  

1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000,00 zł  

(słownie: dwa tysiące zł 00/100) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 
2010 r. Nr 96, poz. 620). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852  
Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. Wadium wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej w terminie składania ofert, przy 
czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na 
rachunku bankowym zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, najpóźniej 
w terminie składania ofert  (a kopię „potwierdzoną za zgodność z oryginałem" należy 
dołączyć do oferty przetargowej). 

7. Z poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać 
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 upzp. 

8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie uznana 
za nieważną i wykluczona. 

9. Zamawiający wraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez zamawiającego. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp, pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 upzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 
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na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
22. Odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
- jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
- jej   treść  nie  odpowiada  treści   specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- została   złożona   przez   wykonawcę   wykluczonego   z   udziału   w   postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 
- 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, 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przypisów. 

23. Wycofanie lub zmiana oferty  

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE 
OFERTY". Koperty oznaczone "WYCOFANIE OFERTY" nie będą otwierane, oferty wycofane nie 
będą odczytywane. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA OFERTY" zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do jego oferty. 

24. Oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w treści oferty 

1. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty za specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
 

25. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
specyfikacji). 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie. 

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

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

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

7. Bank Śląski  Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 z dopiskiem   
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy,” Remont dróg gminnych „ 

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

9. Zabezpieczenie   wnoszone   w   postaci   poręczenia   lub   gwarancji   musi   zawierać 
następujące elementy:  

9.1. Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
9.2. Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 
9.3. Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
9.4. Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
9.5. Sformułowanie  zobowiązania  Gwaranta  do  nieodwołalnego  i  bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy 
Wykonawca:  

a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,  
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością. Gwarant  nie  

może  także uzależniać  dokonania  zapłaty  od  spełnienia  jakichkolwiek dodatkowych   
warunków   lub   też   od   przedłożenia   jakiejkolwiek   dokumentacji.   

10. W  przypadku  przedłożenia  gwarancji  nie  zawierającej  wymienionych  elementów, 
bądź   posiadające jakiekolwiek   dodatkowe   zastrzeżenia,   Zamawiający   uzna,  że 
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 8.5 lit. a i b 
przypadków,  Zamawiający  wystąpi  do  gwaranta  z  pisemnym  żądaniem  zapłacenia 
kwoty  stanowiącej  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.  Żądanie  zawierać 
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.   
 
 

26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej siwz 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 
nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

 
Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania istotnych zamian zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty w zakresie: 
zmiany terminu wykonania prac w przypadku: 
- zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego, skutkujące przedłużeniem okresu realizacji umowy o okres zatrzymania 
robót, 

- temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych  
i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest 
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przerwanie robót przez Zamawiającego,  wystąpienia siły wyższej jak również wyjątkowo 
niepomyślnych warunków pogodowych i  wystąpienia okoliczności lub zdarzeń 
uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez 
możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany 
terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 

- przedłużającego się postępowania przetargowego, spowodowane m. in. Wniesieniem 
odwołania, przedłużeniem terminu związania ofertą (o ilość dni opóźnienia w stosunku do 
pierwotnego ustalonego czasu związania ofertą; 

- opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy; 
- opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych; 
- zawieszenia lub przerwania robót przez Zamawiającego; 
- wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 
- wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 
Wykonawca; 
 
Inne dopuszczalne zmiany: 
 
-  zmiana zakresu lub rezygnacja z zakresu prac powierzonych podwykonawcom – wskazanym  w 

ofercie 
-  w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej 

bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). 
-   zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie 

wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek 
Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej 
zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać 
odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, 

-   gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych 
 lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia, 

– okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy inżynierskiej; 

– zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej 
postaci stanie się niecelowa; 

– wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana 
technologii, zmiana materiału); 

–  wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady 
trwałe; 

–  wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych ; 
 
Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania 
formy pisemnej. 

 

  27. Udzielenie zamówienia, podpisanie umowy  

1. Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spośród ofert które: 
- zostały złożone przed upływem terminu do składania ofert, 



 
Przetarg nieograniczony na remont  dróg gminnych 

 i wykonanie utwardzenia placów gminnych. 
 
 
 
 

 
 
                    Gmina Nowy Żmigród tel.: +48 13 44 156 05 
                     ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 826 37 
                     38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu 
 www.nowyzmigrod.eu  

- są ważne, 
- są złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania , 
- nie podlegają odrzuceniu . 

2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
- umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, 
- zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji, 
- wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej, 
- wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w 

zawiadomieniu o wyborze oferty, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób, 

- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, 
- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, 

- zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

28. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia 
postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

- zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, 
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nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie 
została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

O   unieważnieniu   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   zamawiający   zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert, 
-podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

29. Środki ochrony prawnej  

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia   oraz   poniósł   lub   może   ponieść   szkodę   w   wyniku   naruszenia   przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony 
prawnej. 
Środki  ochrony  prawnej   wobec  ogłoszenia o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

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

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niz kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

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

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lu b specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 
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8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI (art. od 179 
do 198g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik Nr 1 

Dane wykonawcy: (miejscowość i data) 

Nazwa:...............................................................................................  

Siedziba:  ............................................................................................  

numer NIP:  .....................................................................................  
numer REGON: ...............................................................................  
numer telefonu:  ...........................................................................  
numer faksu:  ..................................................................................  
e-mail: ................................................................................................  

Wójt Gminy Nowy Żmigród  
38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2 

OFERTA PRZETARGOWA 

 
Stosownie do ogłoszonego przez Gminę Nowy Żmigród przetargu nieograniczonego znak: IOŚ.271.1.1.2015, 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  na remont dróg gminnych   podejmuję się wykonania robót 
budowlanych  będących  przedmiotem przetargu w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia. Wartość ofertowa ryczałtowa zamówienia wynosi 
 
……………………………………………………………………… 
                              (kwota brutto) 
 
( słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... )  
 
Okres gwarancji:……………………………………………………. miesięcy (min. 36 miesięcy, max. 48 miesięcy). 

1. Oświadczam(y), że: 
 

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
- przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm,). 

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i 
nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

- spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
984, 1047i 1473 oraz z 2014 r. poz 423, 768, 81 I, 915, I 146 i 1232) 

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ 
w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 

……………………….…………………………………………. 
(podpis wykonawcy lub upoważnionej osoby) 
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Załącznik Nr 2 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz, U z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, ! 146 i 
1232) w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy oświadczam 
(oświadczamy)*, że: 
1. posiadam  (posiadamy)*   uprawnienia  do wykonywania określonej  działalności  

lub  czynności, jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 
2. posiadam (posiadamy)* wiedze i doświadczenie; 
3. dysponuje (dysponujemy)* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami    
       zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. znajduję (znajdujemy się)* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
     wykonanie zamówienia. 
5. stosownie do treści art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych nie podlegam (nie 

podlegamy)* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy. 

6. w nawiązaniu do wykazanych robót budowlanych oświadczam (oświadczamy), że 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
 
 

 
 
 

 

 

…………..……………………. dnia …………. 2015 r.                        ......................………………………………. 

                                                                                       (podpis Wykonawcy/ Wykonawców) 
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(nazwa i adres wykonawcy) 
 

Załącznik 2a  
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : 

 

„Remont dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych” 

 
 

O Ś W I A D C Z A M /Y 

Że nie znajduję/emy się w sytuacji wykluczającej mnie/nas z postępowania o 

zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

…………..……………………. dnia …………. 2015 r.                        ......................………………………………. 

                                                                                                                               (podpis Wykonawcy/ Wykonawców) 
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Załącznik Nr 5a 
 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA 
 
 
Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych , o podobnym charakterze i złożoności co 

przedmiot –przetargu :  

 
 

 
Nazwa zadania / rodzaj zadania 

i miejsce wykonania 

Wartość brutto 
zadania za którą 
Wykonawca był 
odpowiedzialny 

Czas realizacji/ daty 
wykonania 

 
Nazwa 

zleceniodawcy Początek Zakończenie 

     

     

     

 
* załączy dowody-poświadczenia dotyczące tych robót lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, określających czy roboty zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone.  
 

Miejscowość: .................................................................................  

Data : ………………………………………………………………………………………                          ………………………………………………………………………………..    
                                    (podpis - podpisy) 

                                                                                                                                          (pieczątka imienna - pieczątki imienne ) 
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Załącznik Nr 5b 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NALEŻY  

LUB NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa Oferenta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adres Oferenta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 informuję, że 

nie należę / należę* 

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 

50, poz. 331 z późn. zm.). 

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, do oferty złoży listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 
W przypadku złożonych w niniejszym postępowaniu odrębnych ofert przez wykonawców należących do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawcy mają obowiązek wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

Miejscowość: .................................................................................  

Data : ………………………………………………………………………………………                          ………………………………………………………………………………..    
                                    (podpis - podpisy) 

                                                                                                                                          (pieczątka imienna - pieczątki imienne ) 
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Załącznik nr 6  

UMOWA Nr ………- projekt 

zawarta w dniu ...................... 2015r. w Nowym Żmigrodzie  pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród, mającą swą siedzibę w Nowym Żmigrodzie  przy ul. Mickiewicza 2 , 
posiadającą 
NIP:     ………………..,     REGON:    …………………,     zwaną     w     dalszej     części     Umowy 
ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 
Pan Grzegorz Bara  - Wójt Gminy 
a, 
 ......................................  mającym swą siedzibę w  ......................................... , działającym na podstawie 
wpisu do  ..................................................... , posiadającym NIP  ..........................., REGON:  ........................  - 
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 

§1 
Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową i wyborem Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ....-2015 z dnia…………………………. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Remont  dróg gminnych i wykonanie 
utwardzenia placów gminnych 
 

§ 2 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

- data rozpoczęcia robót: ................................................  
- data zakończenia robót: 31 lipca  2015r. 

§ 3   

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości brutto złotych brutto (słownie brutto:  złotych) stosownie do ceny 
ryczałtowej określonej w ofercie. 

2.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości   5% 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ............. 
słownie..........................................................................................   w formie ............................................................ 

3. Strony postanawiają, że: 
a/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70 % kwoty wniesionego 
zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za 
należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych. 
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b/ 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady . Będzie 
ono ulokowane na koncie Urzędu Gminy i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 
okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia robót wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu 
kosztów manipulacyjnych i po sporządzeniu protokołu przeglądu zadania z potwierdzeniem 
braku lub usunięcia zgłoszonych usterek. 

c/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pozostałych formach 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (podać nazwę i dane identyfikacyjne 
dokumentu) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy i 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia 
zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane 

d/ 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pozostałych 
formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (podać nazwę i dane 
identyfikacyjne dokumentu)  pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji jakości. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 
……………miesięcy od dnia zakończenia robót i po sporządzeniu protokołu przeglądu zadania z 
potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek. 

 

§ 4 
1. Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
2. W przypadku faktur za roboty wykonane z udziałem podwykonawców (począwszy od drugiej 

takiej faktury) wykonawca przedstawi oświadczenie podwykonawcy o wypłaceniu należności 
za wykonane roboty. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego. 

§ 5 
1. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie 

odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego i rozliczane będą kosztorysem ofertowym 
sporządzonym w oparciu o stawki i narzuty ustalone jak dla robót podstawowych. 

2. Niezbędnym warunkiem wykonywania robót dodatkowych jest sporządzenie protokołu 
konieczności z udziałem wykonawcy i projektanta i zatwierdzenia go do realizacji przez 
Zamawiającego. 

3. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości robót podstawowych. 
4. Jeżeli zakres robót dodatkowych uniemożliwi ich wykonanie w terminie ustalonym na 

odbiór, to Zamawiający albo przedłuży umowny termin zakończenia robót, albo dokona 
odbioru wykonanych robót bez robót dodatkowych, a strony ustalą odrębny termin 
wykonania i odbioru tych robót. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i  

          zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub  

         ulegających zakryciu. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
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- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 
zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 
 

§ 6 
 

1. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma 
przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców. 

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, do niezwłocznego przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu każdej zmiany 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 doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lu b rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo i każdej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 

 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i 
każdej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo oraz kopii każdej zmiany tej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem: 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem: 

 

- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, 
- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli wartość 
każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł netto. 

8. przedmiotem Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

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

10.  Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały 
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz terminie.  
11. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a 
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podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 
12. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 

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

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. Zapłata bezpośredniej należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego decyzji w tej sprawie. 

 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

19. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania 
na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

22.  Sprawy podwykonawców reguluje Kodeks Cywilny (art. 6471), w szczególności Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych 
przez podwykonawców  
 

§ 7 
1. Koszty wykonania zasilania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami 

mierników i liczników ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren 
budowy wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju 
gruz i śmieci. 

4. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i 
przekazane mu do ich realizacji przedmioty aż do momentu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca 
jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające 
zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo 
Budowlane". 

7. Wykonawca do odbioru końcowego przedstawi dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami. 

§ 8      
1. Zamawiający jest zobowiązany do  sprawdzania robót  i  powiadamiania Wykonawcy o 

wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na 
odpowiedzialność wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O 
wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 
dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 
3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

§ 9 
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory  częściowe   polegające   na   sprawdzeniu   ilości   robót   i   ocenie jakości   robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych 

robót zgodnie z umową. 
2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie 

wymagane próby końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zmawiającego. 
Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający 
zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o 
zakończeniu robót rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną 
decyzję ustalająca jakie prace zdaniem Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór 
mógł być dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 
do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

3. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na 
własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. 

§ 10 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, 

normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
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fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i 
powstałe w okresie trwania rękojmi. 
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po 
upływie ………miesięcy od dnia zakończenia odbioru końcowego. Bieg terminu, po upływie 
którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. 

 

§11 
1. Strona winna odstąpienia od umowy płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : 

- za  zwłokę   w  wykonaniu  przedmiotu  umowy   w  wysokości   0.1   %  wynagrodzenia   
   ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,  
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi  
   w wys.  0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za  
   każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną: 
za zwłokę w uniemożliwieniu rozpoczęcia robót w wysokości 0.1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto robót rozpoczętych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w 
przeprowadzeniu odbioru - w wys. 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień 
zwłoki  liczonej od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmian, w wysokości  1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej 
Umowy. 

7. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, 

§12 
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:…………………………………………………. 

§13 
Spory  wynikłe   przy   realizacji      niniejszej   umowy   rozstrzygać   będzie   Sąd   właściwy   dla 
Zamawiającego. 

 

§14 
Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień 
zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla 
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Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w 
szczególności możliwa jest zmiana terminu wykonania zadania przy zaistnieniu oko0liczbności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , a które wpływają na termin 
jego realizacji, np. wystąpienia „siły wyższej" katastrofy naturalnej, warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, strajku, pożaru, eksplozji, wojny, 
ataku terrorystycznego itp. 
 
Ponadto zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić gdy zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego. 

§15 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WYKAZ  OSÓB,  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ W  WYKONYWANIU  ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 
 

 WYKAZ  KIEROWNICTWA  FIRMY 
   

 
 

Nazwisko i imię 
 

 
 

Stanowisko 

  

  

  

  

  
 WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ 

 
 

L.p. 
 
 

 
Stanowisko 
( funkcja ) 

 

 
Nazwisko  

i imię 

 
Nr uprawnień 
zawodowych 

 i zakres 

 
Forma 

dysponowania 
osobą1) 

1. Kierownik  
Budowy  

   

   
 
 

 
 

 

 

 
UWAGA: W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, do oferty należy 
dołączyć pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej 
do wykonania zamówienia. 

 
1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku 
cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie 
innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
 
Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia. 
 
                                                                          ..............................  dnia ................................................................................................ 
                                                                                                                  (  Pieczęć i podpis upełnomocnionego  
                                                                                                                        przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 8 

 
ZAKRES  ROBÓT  POWIERZONYCH  PODWYKONAWCOM 

 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu na zadanie pod nazwą 
„Remont  dróg gminnych i wykonanie utwardzenia placów gminnych” 

 
oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące roboty: 

 

Lp. Rodzaj robót Kwota %  Kontraktu 
 

Uwagi 
 

  
 
 
 
 

 

   

     

W przypadku realizacji całości robót siłami własnymi w powyższej tabeli należy wpisać 
„nie dotyczy”. 

                                                               

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

                                                                                                                                                                   (pieczęć firmy) 

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

                                                                                              ...........................................................................................................                                                                           
                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upełnomocnionego   
                                                                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy ) 
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