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Wójt Gminy Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów

 SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia : 

„Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów”

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetarg  nieograniczony  na  
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr  
113 poz.759 z późn. zm.)

 

Kiełczygłów – marzec 2011
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1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Tel. (43) 8425022, fax (43) 8425022 wew. 21

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia  publicznego:  art.  10   ust  1   oraz  art.  39-46  Prawa  zamówień  
publicznych .
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 

161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia  2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w  

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2009r.,  
Nr 224, poz. 1796).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
  

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów

2. Zakres zamówienia obejmuje :

Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew dł. 920 mb, szer. 3,0 – 4,0 m
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizacyjnym grysem kamiennym frakcji 16-
25 w ilości 25,6 dm3/m2 warstwa dolna asfalt w ilości 6kg/m2 

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem stabilizacyjnym grysem kamiennym frakcji 5-8 
w ilości 8 dm3/m2 warstwa górna
- nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 8cm 
- nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 12cm 

Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień - 45233220-7
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH (Art.67.ust.1 pkt 6 i 7)

Przewiduje się złożenie zamówienia uzupełniającego.

5.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
Do dnia  30 czerwca 2011 roku.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

6.1 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
6.1.1 Spełniający  warunki siwz.
6.1.2 Spełniający  warunki określone  w  art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.1.3 Nie podlegający wykluczeniu na podstawie z art. 24 .1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6.2     Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty 
             dokumentów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
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7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

7.1 Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad  
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (art.38).

7.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i  
Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  telefaksu  lub  drogą  
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i  
została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

7.3 W przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  terminie  niekompletnej  oferty  Zamawiający  
wezwie Wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów w terminie nie dłuższym niż trzy dni  
licząc od daty powzięcia tej informacji.

7.4        Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Mieczysław Majewski – tel. 43 8425022 wew. 23.

8. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.3-8 w wysokości 5.500 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Ruścu o/Kiełczygłów Nr 57 9264 0009 0010 0003 2000 0030 najpó  ź  niej w dacie składania   
ofert pieni  ą  dze musz  ą   si  ę   znale  źć   na koncie zamawiaj  ą  cego. Kserokopi  ę   dowodu wpłaty /polecenie   
przelewu/ nale  ż  y doł  ą  czy  ć   do oferty.  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
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).
W przypadku  wnoszenia  wadium w pozostałych  dopuszczalnych  formach kopię  poświadczoną  za  zgodność  z 
oryginałem  należy  dołączyć  do  oferty.  Ponadto  do  oferty  należy  dołączyć  w  osobnej  koszulce  oryginał  tego 
dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
Uwaga:
Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

9.1 Wykonawca zostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
9.2 Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3      W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający  

może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony  
okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY :

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.2 Wszelkie koszty związane ze złożeniem ofert ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.3 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  

ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
10.4 Oferta  musi  być  sporządzona  według  wzoru  formularza  ofert  stanowiącego  załącznik  do  niniejszej  

specyfikacji.
10.5 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, lub ręcznie długopisem 

bądź niezmywalnym atramentem.
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10.6 Wszystkie  zapisane  strony  ofert  wraz z  załącznikami  muszą  być  kolejno ponumerowane i  złączone w 
sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie  oferty podpis (podpisy)  
muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane.

10.7 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące  
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.8 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia  ;
10.8.1   Kosztorys  ofertowy – uproszczony (zał. nr 1,  ).
10.8.2  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  określonych  w  art.22  ust.1  ustawy  Prawo   zamówień  

publicznych (zał. nr 3).
10.8.3 Oświadczenie  zgodne  z  art.24  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  o  nie  wykluczeniu  z  

postępowania. (zał. nr 4).
10.8.4 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z zakresem robót oraz  warunkami  

przetargu (zał. nr 5).
10.8.5 Oświadczenie o podwykonawcach (zał. nr 6).
10.8.6 Projekt umowy zaparafowany (zał. nr 7).
10.8.7   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /aktualny odpis   z właściwego rejestru albo  

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert/.  

10.8.8  Uprawnienia  budowlane  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym  zrzeszenie  się  osoby  przewidzianej  do 
pełnienia funkcji kierownika budowy we właściwej izbie.

 Brak któregokolwiek z dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje    odrzuceniem oferty.
10.8.9 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz  

opisanych w następujący sposób:  „Oferta na przebudowę drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w 
Gminie Kiełczygłów” Nie otwierać przed 12.04.2011r.  godz. 915.
Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

10.9    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed   terminem  
składania  ofert  i  pod  warunkiem,  że  przed  upływem  tego  terminu  Zamawiający  otrzyma  pisemne  
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być opisane w sposób 
wskazany w pkt 10.8.9 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.10    Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeżeli  wystąpią  okoliczności  wskazane  w  art.  89  ust.  1  ustawy   Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z  
2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  pokój nr 12 – sekretariat do dnia 12.04.2011r. do 
godz.900. Oferty  otrzymane  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert  zostaną  zwrócone  
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie Protestu.

11.2 Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaka  zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia.

11.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 12.04.2011r. o godz. 915 

w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.
11.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a także informacje  

dotyczące ceny.
11.5 Informacje, o których mowa w pkt 11.4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy niebyli obecni  

przy otwieraniu ofert na ich wniosek.
11.6 W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”.

Koperty oznakowane „Zmiana” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził  
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

11.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  
złożonych ofert.

11.8 Nie dopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej  
oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem,  poprawienia  oczywistych  omyłek  pisarskich  i  oczywistych  omyłek 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
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rachunkowych,  dokonywanie  jakichkolwiek  zmian  jej  treści   (art.  87  i  88  ustawy  Prawo  zamówień  
publicznych).

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1 Zamawiający  nie  narzuca  sposobu  i  metody  obliczenia  ceny  oferty.  Dopuszcza  się  zastosowanie  
powszechnie znanych cenników, kalkulacji indywidualnej oraz innych wpływających na ostateczną wersję.

12.2 Cena  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania  wynikające  wprost  z  informacji  
zawartych w niniejszej specyfikacji i wizji lokalnej.

13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

13.1 Zamawiający będzie oceniał ofert według następującego  kryterium:
Cena - 100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będzie liczone według następujących wzorów:
- C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert  - 10 pkt
- C of - cena podana w ofercie

Liczba punktów = (C min/C of ) x 10 pkt

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

14.1 Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  została  oceniona  jako  
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

14.2 Zamawiający unieważni  postępowanie  w sytuacji,  gdy wystąpią przesłanki  wskazane w art.  93 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

14.3 O  dokonaniu  wyboru  oferty  lub  unieważnienia  postępowania  Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  
wszystkich  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  podając  nazwę  i  siedzibę  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana oraz jej cenę.

14.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 10 dni od dnia  
powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu  związania ofertą.

14.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
publicznego  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia przetargu.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

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

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

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

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

16.2  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.
16.3.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
16.4. Odwołujący przesyła kopie 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.
16.5. 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 - 
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jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
16.6. 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 lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż  kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
16.7. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których 
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od 
dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.8.  W przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  lub  termin  składania 
wniosków.
16.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta  ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty – załącznik Nr 1
- przedmiar  robót – załącznik Nr 2
- oświadczenie art. 22 ust. 1 – załącznik Nr 3
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik Nr 4
- oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik Nr 5
- Informacja o podwykonawcach – załącznik Nr 6
- wzór umowy – załącznik Nr 7

Wójt Gminy Kiełczygłów

(-) Kazimierz Jędrzejski

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
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Załącznik Nr 1

                            . ............................................
                                                                                                                             (miejscowość, data)

Nazwa i adres oferenta
        (pieczątka)

O F E R T A
do  Gminy Kiełczygłów

ul. Tysiąclecia 25,  98-358 Kiełczygłów

 Nawiązując  do  ogłoszonego  przetargu  nieograniczonego  na   stronie  internetowej  Urzędu  Gminy 
Kiełczygłów.  i   portalu internetowym UZP,  oferujemy wykonanie „Przebudowę drogi  w miejscowości  Kolonia Chorzew w 
Gminie Kiełczygłów”  za cenę:

Cena netto ........................... zł
Podatek VAT ...........................zł
Cena brutto ...........................zł
Słownie cena brutto : ................................................................................................
Podana cena nie ulegnie zmianie . Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z 
podatkami.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy  zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia.
3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z projektem umowy    i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszej oferty są :

Lp. Nazwa załącznika
1. Kosztorys ofertowy „Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Chorzew w Gminie Kiełczygłów”
3. Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  określonych  w  z  art.22  ust.1  ustawy  Prawo  Zamówień 

Publicznych

4. Oświadczenie  z  art.  24  .1  ustawy  Prawo  zamówień  Publicznych   o  nie  wykluczeniu 
z postępowania

5. Oświadczenie  o  dokonaniu  wizji  lokalnej  w  terenie  i  zapoznaniu  się  z  zakresem  robót  oraz 
warunkami przetargu

6. Oświadczenie o podwykonawcach
7. Projekt umowy /zaparafowany/
8. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru
9. Uprawnienia  kierownika budowy, przynależność PIIB

                                                    

                                                      ............................................................................................
                          Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta
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Załącznik Nr 2

Przedmiar robót
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Załącznik Nr 3    

                      ........................................................
                         /miejscowość, data/

Nazwa i adres oferenta
       (pieczątka)

OŚWIADCZENIE ART. 22 UST.1
 USTAWY

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa oferenta : ...............................................................................................................

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

Adres oferenta :  ...............................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na : 

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

Oświadczamy, że :

1. Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonych  działalności  lub   czynności,  jeżeli  ustawy 
nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania;
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy z  

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

      Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie       z art. 233  
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

                     ................................................................................
                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
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Załącznik Nr 4

…..........................................
        /miejscowość, data/

Nazwa i adres oferenta
        (pieczątka)

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
 Z POSTĘPOWANIA

Nazwa oferenta : …........................................................................................................
…........................................................................................................

Adres oferenta :  …........................................................................................................

Oświadczam, że :

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody, nie wykonując 
zamówienia  lub  wykonując  je  nienależycie,  lub  też  wyrządzona  szkoda  nie    została  dobrowolnie  
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.

2. W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

3. Firma  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne.

4. Firma będąca:

Osoba  fizyczną  /spółką  jawną//spółką  partnerską/spółką  komandytową  lub  komandytowo-
akcyjną/osobą prawną.
Nie został /a/ prawomocnie skazana (y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

5. Wobec firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o  zamówienia , na  
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary.

6. Firma nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, i  nie  
posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

7. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w 11rt. 22 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 
1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143).

8. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.  
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych 
powyżej.

                …................................................................................
                                      Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3367
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Załącznik Nr 5

........................................................
                      /miejscowość, data/

Nazwa i adres oferenta
       (pieczątka)

OŚWIADCZENIE  

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

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

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w terenie i zapoznałem się  
zakresem robót oraz warunkami przetargu i nie wnoszę zastrzeżeń.

                      ........................................................................
                                       Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta 
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Załącznik nr 6

………………………………………………..
           (pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA
O ZLECENIU ROBÓT PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  Przebudowa  drogi  w  miejscowości  Kolonia  Chorzew  w 
Gminie Kiełczygłów oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca zleci podwykonawcom 
następujący zakres robót:

Nazwa i adres podwykonawcy Zakres robót, które mają 
zostać podzlecone

Wartość robót 
podzleconych w % 
ceny oferty brutto

                     Całkowity % robót, które mają być podzlecone

……..................................................
          (pieczątka i podpis przedstawiciela upoważnionego
                                                do składania oświadczeń woli w imieniu   Wykonawcy) 

…………………………………………………
                         (miejscowość i data)
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Załącznik Nr 7

U M O W A

Zawarta w dniu ..................... 2011 roku w Kiełczygłowie pomiędzy Gminą Kiełczygłów reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Kiełczygłów – mgr Kazimierz Jędrzejski
przy kontrasygnacie, Skarbnika UG Przemysław Krężel,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a

....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :

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

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego  
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w  
miejscowości Kolonia Chorzew w gminie Kiełczygłów.

§ 2.

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy: - zgodnie z przedmiarem robót.

§ 3.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 5.
.
 Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia   30 czerwca  2011 r.

§ 6.

Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy  w  osobie  Pana  .........................................,  natomiast  osobą 
odpowiedzialną z ramienia UG będzie Pan …………………………………….
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§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć miejsce robót, strzec mienia znajdującego się na terenie 
budowy, a także zapewniać właściwe warunki bezpieczeństwa na budowie i w jej bezpośrednim otoczeniu.
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód.
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym  
na odbiór robót. 

§ 8.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie  z wymaganiami określonymi w ogólnych specyfikacjach 
technicznych GDDP: D- 00.00.00, D- 01-01-01-01,   D-05-03-05,. 

§ 9.

Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca zobowiązuje się okazać w stosunku do wbudowanych materiałów 
deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
Wykonawca  w  uzasadnionych  przypadkach  udostępni  na  żądanie  Zamawiającego  potrzebne  dokumenty  
wymagane do zbadania jakości i ilości zużytych materiałów.

§ 10.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, 
jest wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne w całym okresie realizacji zadania w wysokości:

netto  -   ............ zł 
podatek Vat 23 %  -   ............ zł
brutto  -   ............ zł

Słownie :.................................................. złotych 

§ 11.

Wykonawca informuje Zamawiającego   o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót  
zanikających.  Jeżeli  Wykonawca nie powiadomi o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te  
roboty,  lub wykonać roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na  
własny koszt. 

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar  
umownych   w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a/ za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 10  
licząc od dnia następnego po  wyznaczonym terminie,
b/ za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,4 %  
wynagrodzenia określonego w § 10 licząc od dnia następnego  po wyznaczonym terminie,
c/ za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu  wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym w wysokości  
0,4 % wynagrodzenia określonego § 10 licząc od dnia  następnego po wyznaczonym terminie,
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 
w § 10. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
a/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 10 za każdy dzień  
zwłoki licząc od dnia następnego po terminie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych   z wynagrodzenia.

§ 13.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy o  
zakończeniu wszystkich robót.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Zamawiający wyznacza ostateczny termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 14.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy gwarancji  na warunkach określonych  
w dokumencie gwarancyjnym.

2. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót i stanowić on  
będzie załącznik do protokołu końcowego odbioru.

3. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 15.

1. Na  poczet  zabezpieczenia  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  wniósł 
zabezpieczenie  na  kwotę  …………………zł  (słownie: 
…………………………………………………………………………………………..)  w  formie 
……………………………………….., co stanowi 2% wynagrodzenia brutto.

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego  
wykonania umowy w tym pokrycie naliczonych kar umownych.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:
1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego 

robót,
2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia gwarancji.

§ 16.

1.   Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  jednorazowo  fakturą  końcową.  Podstawę  do  
wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót.  
2. Termin zapłaty faktury Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz   dokumentami  
rozliczeniowymi) wynosi 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  nr ................................................
3.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 17.

1. Zamawiający może odstąpić umowy jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne.
2.W razie  odstąpienia od umowy Wykonawca:
a) przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,
b)zabezpieczy  roboty  przerwane  w  zakresie  wzajemnie  uzgodnionym,  na  koszt  strony  ,  która  spowodowała 
odstąpienie od umowy,
c)sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystywane przez wykonawcę – jeżeli   odstąpienie od  
umowy spowodował Zamawiający.
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§ 18.

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia  
od umowy:
a)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  
publicznym, czego nie można było jednoznacznie przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w 
tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d)Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo  wezwania  
Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 19.

Wszelkie  ewentualne  zmiany  umowy  będą  się  odbywały  za  zgodą  obu  stron  w  formie  pisemnych  aneksów.  
Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 
umowy  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeśli  przy  ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty  ,  na  
podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  tych  zmian  wynika  z  
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 20.

W  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w 
sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21.

Właściwym  dla  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  umowy  jest  Sąd  powszechny  właściwy  dla  
Zamawiającego.

§ 22.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach; 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:                                        WYKONAWCA:
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