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Znak: DG.7011/17/3/2012  
 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   NA  ZADANIE  PN. 

„Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 
1+046,50 ) 

 
I .  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
     GMINA OSTRÓWEK 

pow. wieluński, woj. Łódzkie 
OSTRÓWEK 115 
98 – 311 OSTRÓWEK 
www.ostrowek.bip.gmina.pl 
E-mail: ug_ostrowek@interia.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 
Tel. (43) 841 50 23;  841 5054 fax: (43) 841 50 20  

 
 
II.TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA:  
Przetarg nieograniczony o wartości poniŜej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  tekst jednolity wprowadzony  Obwieszczeniem  
Marszałka Sejmu  z dnia  8 czerwca  2010 r. w sprawie ogłoszenia  jednolitego tekstu ustawy  
- Prawo zamówień publicznych opublikowany  w  ( tj. Dz. U z 2010 r, Nr 113 , poz. 759  z 
późn. zm) 
 
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST DOSTĘPNA 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:  
 
www.ostrowek.asi.pl 
III.1 Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
04.06.2012r pod Nr . 187018 - 2012 
IV.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej Wielgie – Kuźnica ( Etap II 
od km 0+314,44 do km 1+046,50) 
 
Szczegółowy zakres  zamówienia  zawiera  SIWZ. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych 
                                                                                                                                                                                 
2. Szczegółowy zakres robót opisano: 
a) w przedmiarach robót, które stanowią załącznik 12 do SIWZ 
b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik 11 do SIWZ  
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień `  
kod CPV – 45 23 32 20- 7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 
  
3. Informacja  o moŜliwości  złoŜenia oferty wariantowej: 
   Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert wariantowych.                         
 
4. Zamawiający posiada dokumentacje projektową wykonaną przez Zakład Usług 
Technicznych Budownictwa Drogowego „GRAD” Henryk Kaczmarek, Oś. Stare Sady 39/23, 
98-300 Wieluń, która stanowi załącznik nr 10  do SIWZ . 
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5. Roboty budowlane   objęte  zakresem wyŜej opisanego zadania to:  
    -    roboty przygotowawcze 

- wykonanie podbudowy 
- wykonanie ścieków z elementów betonowych 
- wykonanie nawierzchni asfaltowej 
- utwardzenie poboczy  
- wykonanie zjazdów do posesji 
- przebudowę przepustu 
- oznakowanie – znaki pionowe 
- regulacja urządzeń obcych 
 

 
6.Zakres  prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy  w zakresie  objętym  oferowaną ceną  
obejmuje takŜe: 
- wykonanie kosztorysu powykonawczego 
- wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 
7. Ilekroć w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, 
Przedmiarach robót itp. wskazanie nazw producentów i typów urządzeń zastosowano jako 
przykład, Wykonawca moŜe zastosować urządzenia lub materiały równowaŜne lecz o 
parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie 
ich w Ŝaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań 
technicznych 
8. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach naleŜy stosować się do obowiązujących 
warunków technicznych, norm państwowych ,branŜowych, przepisów prawa budowlanego, 
dozoru technicznego oraz sztuki inŜynierskiej 
9. W przypadku wystąpienia sprzeczności miedzy zbiorczym zestawieniem kosztów, 
dokumentacją techniczną a specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, wiąŜącą 
decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający 
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest naleŜyta staranność 
przy realizacji zobowiązań umowy.                                                               
 11. KaŜdy z oferentów winien dokonać wizji miejsca budowy celem sprawdzenia stanu placu 
budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz 
celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do 
wyceny prac. 
12. Koszty wizji miejsca budowy poniesie oferent. 
13. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 9  
SIWZ 
14. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego: 
a) Wykonawca udzieli 3 lata gwarancji na całość wykonanych robót, 
b) Zamawiający moŜe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezaleŜnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi ustala się na 1 rok 
15. W przypadku powierzania podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający Ŝąda 
wskazania przez oferenta w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom  
 
V.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH:   
    Zamawiający  nie  przewiduje  zamówień  uzupełniających. 
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VI.OFERTY WARIANTOWE. 
     Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert  wariantowych   
VII.TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
1.Wymagany termin  wykonania całości  zamówienia  do  15 września 2012 r. w którym  to 
dniu powinno  nastąpić  zgłoszenie  wykonania  całości  zamówienia  do odbioru końcowego.   
  
 
 
VIII. INFORMACJA  NA TEMAT  WADIUM: 
Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00. PLN ( słownie: osiem  tysięcy 
złotych) 
IX. ZABEZPIECZENE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY:  
 
Zamawiający Ŝąda od wykonawcy,  którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza 
wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w zaokrągleniu „ w dół” do pełnych setek 
złotych. 
 
X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW:  
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje wykonanie w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum czterech  robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, kaŜda o wartości brutto minimum 450 000,00 zł   wraz z 
załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną i prawidłowo ukończone tj: protokóły odbioru końcowego robót, referencje itp.  

 
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje: 
1c. zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niŜ 500 000,00 zł 
2c. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej    
500 000,00 zł., (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych). 
 
 
d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
 
1. Potencjał techniczny: w zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie określa 
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szczególnych wymagań.   
 
 
2.Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 

 Warunek w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia zostanie uznany za 
spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe iŜ dysponuje kierownikiem budowy  posiadającym 
uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania i 
nadzorowania robót o specjalności budowy dróg i obiektów mostowych i naleŜących do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 

    XI. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH  LUB DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY PRA WO 
ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
 
1. W ZAKRESIE WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWC Ę 
WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY, N ALEśY 
PRZEDŁOZYC : 
 
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22. ust.1 sporządzone wg wzoru - załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia 
złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

Sporządzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ musi 
zawierać co najmniej cztery  roboty budowlane o wartości brutto minimum 450 000,00 zł   
kaŜda związane z budową dróg. Do wykazu naleŜy załączyć  dokumenty potwierdzające, Ŝe 
roboty zostały wykonane  naleŜycie – referencje  lub protokoły odbioru.   

c) Wykaz osób, które będą kierować wykonywaniem zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności  oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Wymagane jest udokumentowanie dysponowania 
kierownikiem budowy  posiadającym uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót o specjalności budowa dróg i 
obiektów mostowych,  i naleŜących do właściwej izby samorządu zawodowego. Do wykazu 
naleŜy załączyć oświadczenie, Ŝe osoby, wskazane w w/w Wykazie osób, posiadają 
wymagane uprawnienia, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 8 do 
niniejszej SIWZ. 

d) Informacji  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową wykonawcy, na kwotę równą co najmniej zł 500 000,00 zł   wystawionej nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed terminem składania ofert, W przypadku gdy dokument 
wystawiony przez bank będzie zawierał określenie " wyraŜa się liczbą  „ n” cyfrową 
Zamawiający dokonujący badania ofert uzna, Ŝe jest to najniŜsza moŜliwa kwota. 
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e)  Opłacona polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ 500 000,00 zł 
 
2. W ZAKRESIE POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY, NALEśY PRZEDŁOśYĆ: 
 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone odpowiednio z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 lub 5 do niniejszej specyfikacji.                                
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                         
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.                                                                                     
d)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem,  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
3. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:  
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych wyŜej. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.  
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Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawców mogą być złoŜone w formie 
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność  przez Wykonawcę lub osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
4. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie: 
4.1  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę 
obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.  

4.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w 
imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, 
Ŝe pełnomocnictwo uprawnia takŜe do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo moŜe wynikać z umowy regulującej współpracę 
podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.  

4.3 Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, sporządzony z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ moŜe przedłoŜyć jeden 
wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek 
łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - 
podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 
 
4.4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału sporządzone wg wzoru - załącznik Nr 3 do 
niniejszej SIWZ oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone 
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 lub 5 do niniejszej specyfikacji 
składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących wspólnie. 

4.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących wspólnie. 

4.6 Wykaz robót budowlanych sporządzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 7 
do niniejszej SIWZ moŜe przedłoŜyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. 
JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie 
potwierdza spełnienie warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie lub pełnomocnika. 

4.7 Opłaconą Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia składa odrębnie kaŜdy z 
wykonawców występujących wspólnie w wysokości sumy ubezpieczenia proporcjonalnej do 
zakresu wykonywanych prac.  

4.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących 
wspólnie. 

4.9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie kaŜdy z wykonawców 
występujących wspólnie. 

4.10 Informacje  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową wykonawcy, na kwotę równą co najmniej zł 500 000,00 zł   wystawionej nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed terminem składania ofert, moŜe przedłoŜyć jeden wykonawca, 
jeśli spełnia warunek samodzielnie JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie – 
przedkładają odrębne informacje potwierdzające spełnienie warunku.  

4.11. JeŜeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza. Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia 
umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeŜeli nie została ona załączona do oferty.  
     
 
 
XII. KRYTERIA OCENY OFERT:  
  
Cena – 100% 
 
XIII. UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:  
 
Pan Andrzej Grzybowski  w godz. 7:15 –15:15 tel./fax (43) 841 50 54 / 841 50 20  
 
XIV.TERMIN SKŁADANIA OFERT   
 
Termin składania ofert upływa dnia  19.06.2012r o godz. 9:00. Oferty naleŜy składać w 
siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku , Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, pokój nr 8, I piętro 
(Sekretarz Gminy). 
 
XV. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą  - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
 
XVI. OTWARCIE OFERT  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 19.06.2012r  o godz. 9:15 w Budynku Urzędu Gminy w 
Ostrówku                                                                                                                                                                                       
 
XVII. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA 
PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
 
Nie dotyczy 
 
XVIII. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 
3. Zamawiający nie udziela elektronicznego procesu zamówień publicznych 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą aukcji 
elektronicznej 
5. Zamawiający nie wymaga do realizacji zamówienia zatrudnienia osób bezrobotnych lub 
młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych o których mowa w art. 29 ust.4 punkt 1 
podpunkt a, b, c oraz utworzenia funduszu szkoleniowego i zwiększania wpłat pracodawców 
na rzecz tego funduszu o którym mowa w art. 29 ust. 4 punkt 2 i 3 
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6. Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
8. Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
                                                                                                                       Wójt Gminy  
       Ostrówek, dnia 4 czerwiec 2012r 
                                                                                                                mgr inŜ. Ryszard Turek 
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Numer sprawy: DG.7011/17/3/2012. 
 
              
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI PONIśEJ KWOTY OKRESLONEJ NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R – PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  

( Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 z późn. zm.) 
 

Dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Przebudowa drogi 
gminnej Wielgie KuŜnica ”        ( Etap II od km 0+314,44 do km 1+046,50 ) 

  
  I. Zamawiający 
 
GMINA OSTRÓWEK 
pow. wieluński, woj. łódzkie 
98-311 OSTRÓWEK 
www.ostrowek.bip.gmina.pl  
E-mail ug_ostrowek@interia.pl    
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 
tel: 43 841 50 23; 841 50 54, fax: 43 841 50 20  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z 
dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, opublikowany w ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 
Art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  - Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane  (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),  

 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 
poz. 1649), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. 
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Nr 202, poz.2072 z zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem  zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Wielgie KuŜnica ” ( Etap II od 

km 0+314,44 do km 1+046,50 ) 
 

 
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
kod CPV - 45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 
                                          
 Zakres zamówienia obejmuje przebudowę w/w drogi tj: 
   -    roboty przygotowawcze 

- wykonanie podbudowy 
- wykonanie ścieków z elementów betonowych 
- wykonanie nawierzchni asfaltowej 
- utwardzenie poboczy  
- wykonanie zjazdów do posesji 
- przebudowę przepustu 
- oznakowanie – znaki pionowe 
- regulacja urządzeń obcych 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w: 
1) Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji, 
2) kosztorysie nakładczym  - “przedmiarach robót” - załącznik nr 12 do niniejszej 

specyfikacji, 
 3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 11 do niniejszej 
specyfikacji, 
 
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, lub nazwy 
własne wskazujące na pochodzenie danego produktu, materiału, urządzeń Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zastosowania produktów lub materiałów równowaŜnych do podanych 
w opisie, pod warunkiem Ŝe produkty te będą spełniały wszystkie obowiązujące normy . 
Wykonawca, który zastosuje produkty lub materiały równowaŜne, ma obowiązek wykazać, Ŝe 
zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub wyŜsze niŜ materiały określone w 
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i dokumentacji technicznej. Wszelkie wątpliwości 
dotyczące równowaŜności naleŜy wyjaśnić w formie wniosku o Wyjaśnienie treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierowanego do Zamawiającego. 
 
Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16,poz. 93z późn. zmianami) zwanej dalej "Kodeks Cywilny" 
będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 
na okres minimum 36 m-cy., której bieg rozpoczyna się od daty podpisania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 
 
IV. Części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
V. Zamówienia uzupełniającego 
Zamawiający nie  przewiduje  zamówień uzupełniających 
 
VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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VII. Termin wykonania zamówienia 
1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do 15 września 2011 r. w którym to 
dniu powinno nastąpić zgłoszenie wykonania całości zamówienia do odbioru końcowego. 
 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki: 

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje wykonanie w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie czterech  robót budowlanych 
odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, kaŜda o wartości brutto minimum 450 000,00 zł wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 
prawidłowo ukończone tj: protokoły odbioru końcowego robót, referencje itp. 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
1.3.1 Warunek w  zakresie potencjału technicznego: w zakresie potencjału technicznego 
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.   
 

1.3.2 Warunek w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia zostanie uznany za 
spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe iŜ dysponuje kierownikiem budowy  posiadającym 
uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania i 
nadzorowania robót o specjalności budowy dróg i obiektów mostowy i naleŜących do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca udokumentuje: 
1.4.1 zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niŜ 500 000,00 zł 
1.4.2 posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
500 000,00 zł., (słownie: pięćset  tysięcy złotych). 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca zamierza 
korzystać z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów mając na uwadze zapewnienie 
właściwej jakości wykonanych robot   powinien zapewnić udział tych podmiotów w realizacji 
odpowiedniej części zamówienia – jako podwykonawców.  
 
IX. Wykaz  dokumentów, wchodzących w skład  oferty wykonawcy . 
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1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru  -  załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ - “ Formularz ofertowy wykonawcy” 
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru  -  załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ - “Formularz cenowy” 
3. Dowód wniesienia wadium   
4.Zaparafowany wzór umowy  – kaŜda zapisana strona, jako akceptacja warunków w niej 
zawartych – załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. 
 
5. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu musi 
on przedłoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art. 22. ust.1 sporządzone wg wzoru - załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 

5.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia 
złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

Sporządzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ musi 
zawierać co najmniej cztery  roboty budowlane o wartości brutto minimum 450 000,00 zł   
kaŜda związane z budową dróg. Do wykazu naleŜy załączyć  dokumenty potwierdzające, Ŝe 
zostały wykonane  naleŜycie – referencje  lub protokoły odbioru.   

5.3  Wykaz osób, które będą kierować wykonywaniem zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności  oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami sporządzony z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Wymagane jest udokumentowanie dysponowania 
kierownikiem budowy  posiadającym uprawnienia  do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót o specjalności budowa dróg i 
mostów,  i naleŜących do właściwej izby samorządu zawodowego. Do wykazu naleŜy 
załączyć oświadczenie, Ŝe osoby, wskazane w w/w Wykazie osób, posiadają wymagane 
uprawnienia, sporządzony z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

5.4 Informacji  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową wykonawcy, na kwotę równą co najmniej zł 500 000,00 zł   wystawionej nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed terminem składania ofert, W przypadku gdy dokument 
wystawiony przez bank będzie zawierał określenie " wyraŜa się liczbą  „ n” cyfrową 
Zamawiający dokonujący badania ofert uzna, Ŝe jest to najniŜsza moŜliwa kwota. 

5.5 Opłaconą  polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ 500 000,00 zł 
 
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty: 
6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone odpowiednio z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 lub 5 do niniejszej specyfikacji.  

6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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6.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

6.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem,  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
7. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:  

7.1  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę 
obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.  

7.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w 
imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, 
Ŝe pełnomocnictwo uprawnia takŜe do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo moŜe wynikać z umowy regulującej współpracę 
podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.  

7.3 Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, sporządzony z 
wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ moŜe przedłoŜyć jeden 
wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek 
łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie potwierdza spełnienie warunku - 
podpisany przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 
 
7.4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału sporządzone wg wzoru - załącznik Nr 3 do 
niniejszej SIWZ oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone 
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 lub 5 do niniejszej specyfikacji 
składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących wspólnie. 

7.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących wspólnie. 

7.6 Wykaz robót budowlanych sporządzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Załącznik Nr 7 
do niniejszej SIWZ moŜe przedłoŜyć jeden wykonawca, jeśli spełnia warunek samodzielnie. 
JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie - przedkładają wspólny wykaz, który łącznie 
potwierdza spełnienie warunku podpisany przez wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie lub pełnomocnika. 

7.7 Opłaconą Polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia składa odrębnie kaŜdy z 
wykonawców występujących wspólnie w wysokości sumy ubezpieczenia proporcjonalnej do 
zakresu wykonywanych prac.  

7.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
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wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie kaŜdy z wykonawców występujących 
wspólnie. 

7.9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie kaŜdy z wykonawców 
występujących wspólnie. 

7.10 Informacje  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową wykonawcy, na kwotę równą co najmniej zł 500  000,00 zł   wystawionej nie 
wcześniej niŜ 3 miesięcy przed terminem składania ofert, moŜe przedłoŜyć jeden wykonawca, 
jeśli spełnia warunek samodzielnie JeŜeli wykonawcy spełniają ten warunek łącznie – 
przedkładają odrębne informacje potwierdzające spełnienie warunku.  

7.11. JeŜeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza. Pełnomocnik przed zawarciem umowy ma obowiązek przedstawienia 
umowy regulującej współpracę Wykonawców – jeŜeli nie została ona załączona do oferty.  
     
8. Dokumenty podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych wyŜej. 
 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.  
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Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawców mogą być złoŜone w formie 
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność  przez Wykonawcę lub osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

9.Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub 
całości zamówienia podwykonawcom: 
9.1 Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części  niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w FORMULARZU 
OFERTOWYM części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
9.2 Zamawiający moŜe zgodnie z Art 647 1 Kodeksu Cywilnego wnieść sprzeciw lub 
zastrzeŜenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą/ami. 

 
10. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zaistnieje choćby jedna przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień 
publicznych.  
 
11. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
11.1 jest niezgodna z ustawą,  
11.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt.3,  
11.3.jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
11.4 zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
11.5 została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
11.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
11.7 wykonawca  w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;                        
11.8 jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe  wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 
 
URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 
OSTRÓWEK 115 
98-311 OSTRÓWEK 
 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faksem.  

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub faksem, 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania podając ilość 
otrzymanych stron oraz informując czy przesłany dokument jest czytelny.  

 Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informacj ę za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami i 
potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz innych informacji 
przekazywanych za pomocą drogi elektronicznej lub faksem jest: inspektor ds. inwestycji i 
dróg gminnych – Andrzej Grzybowski tel.0 (43) 841 50 54; fax. 0 (43) 841 50 20; email: 
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drogiugostrowek@poczta.fm w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.15 a 
15.15 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe 
Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niŜ do końca dnia (godz.24ºº 
) w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek wpłynie 
po upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień juŜ udzielonych Zamawiający moŜe 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej zamawiającego.  oraz przekazane  wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej.  
Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŜące przy 
składaniu ofert.  
PrzedłuŜenie  terminu składania ofert pozostaje bez  wpływu na bieg terminu określonego 
wcześniej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  

5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków 
realizacji.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Informacja o dokonanej modyfikacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego.. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Informacje o 
przedłuŜeniu terminu składania ofert, jeŜeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach 
zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający opublikuje ją na swojej stronie 
internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

XI. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł, (słownie: 
osiem  tysięcy złotych ). Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium, zostanie przez 
zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
3. Wykonawca wnosi wadium: 
3.1 w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto RBS-Lututów O/Ostrówek,  Nr 
konta:  55 9256 0004 6800 0156 2000 0110, przed dniem otwarcia ofert tj. do dnia 
18.06.2012r  
lub w jednej z poniŜej podanych form: 
3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
3.3 w gwarancjach bankowych;  
3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5 w 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 ( 
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Dz.U. Nr 109,poz. 1158,z późn.zm ) 
Dokument potwierdzający wniesienie wadium  naleŜy załączyć do oferty. 

XII. Termin zwi ązania ofertą 
 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie w kaŜdym terminie i 
na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu 
pierwotnego terminu. 
5. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczenie tylko z jednoczesnym 
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 

6.JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 
 
1.1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
1.2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane 
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
1.4. Oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
1.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
1.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
1.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę.  
1.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć I na adres zamawiającego: 

URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 

OSTRÓWEK 115 

98-311 OSTRÓWEK 
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Pokój nr 8 – I piętro ( Sekretarz Gminy ) 

do dnia  19.06.2012 r. do godz. 9:00  

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego, tj. :  

URZĄD GMINY W  OSTRÓWKU 

OSTRÓWEK 115 

98-311 OSTRÓWEK 

3 Oznakowane oferty następujące: Oferta przetargowa –  DG.7041/17/3/2012  – Przetarg - 
„Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 

1+046,50 ) 
 

– Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert – tj. 19.06. 2012 r. godz. 9:15 
3.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę 
zewnętrzną opisać zgodnie z pkt. 3. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres 
wykonawcy, aby moŜna odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  
3.2 Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
4. Oferty złoŜone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
5. Miejsce otwarcia ofert: 
 
URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 
OSTRÓWEK 115 
98-311 OSTRÓWEK 
Pokój nr 18 - SALA KONFERENCYJNA  
dnia  19.06. 2012r. - o godz. 9:15 
6. Sesja otwarcia ofert 
6.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
6.2 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po 
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, 
warunki płatności zawarte w ofertach 
6.3 W przypadku gdy  wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle informację, które zostały ogłoszone podczas sesji otwarcia. 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 1. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego 
podatku VAT ( naleŜy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące matematyczne zasady 
przeliczeń przy obliczaniu ceny ofertowej i zaokrąglaniu liczb do drugiego miejsca po 
przecinku).   
 2. Cena moŜe być tylko jedna,   
 3.Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji zamówienia.  
 4.Cenę oferty naleŜy podać w formie ryczałtu wyliczonego na podstawie zamieszczonego do 
SIWZ kosztorysu nakładczego ( przedmiaru robót )  ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny ( Dz.U. Z 1964 r. Nr 16,poz.93 z późniejszymi zm. - art. 632 
ustawy).Przygotowując ofertę, cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak 
równieŜ w niej nie ujęte, ale bez których nie moŜna wykonać zamówienia. Będą  to między 
innymi następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
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zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie placu budowy, dozorowanie budowy,  projektu 
organizacji robót, wytyczenie w terenie itp.  
 
UWAGA:  W związku z powyŜszym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe 
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
 5.Cenę za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia naleŜy przedstawić w 
„Formularzu cenowym"  – załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji i przenieść do 
FORMULARZA OFERTY  

XVI. Zasady oceny oferty 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą        
      specyfikacją, 
1.2 z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne                                     
określone niniejszą specyfikacją, 
1.3 złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby     
      uprawnione, 
1.4 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 Oferta została skutecznie zabezpieczona wadium 

 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o n/w kryterium:  

 
---------------------------------------------------------------- 
| Nazwa kryterium                                       Waga    | 
---------------------------------------------------------------- 
| NajniŜsza cena                                      |100      | 
----------------------------------------------------------------- 
3. Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik 
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 
4. Do obliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany n/w wzór: 
 

Ocena = ( Cn/Cof.bx100) x 100 %  
Gdzie: 
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych, 
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100 – wskaźnik stały, 
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny. 
 

5.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą 
ilość punktów. 

 
XVII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem     
    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
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2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie  zamieszczone w siedzibie 
Zamawiającego  na  tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie  internetowej 
zamawiającego tj. :   www.ostrowek.bip.gmina.pl 
5. Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 
wyborze. 
6. W zawiadomieniu zamawiający poda:  
6.1 nazwę firmy, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, a takŜe           
  nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem        
  oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w  
  kryterium oceny ofert                                                                                                                            
6.2 nazwy wykonawców których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne                                                               
6.3 nazwy wykonawców których wykluczono z postępowania o zamówienie, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne 
6.4 termin, określony zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta  
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art.94 

ustawy Prawo zamówień Publicznych.  O miejscu i terminie podpisania umowy 
Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

 
XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
    
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania w wysokości  5 
%  ceny całkowitej podanej w ofercie w zaokrągleniu “w dół” do pełnych setek złotych).  
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest według wyboru wykonawcy w 
jednej lub kilku następujących formach: 
1) w pieniądzu; 
sposób przekazania: na konto zamawiającego Nr 55 9256 0004 6800 0156 2000 0110             
w RBS – Lututów, O/Ostrówek - w dniu podpisania umowy kwota zabezpieczenia musi się 
znaleźć na koncie zamawiającego. 
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w 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. 
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie niepienięŜnej przed 
podpisaniem umowy musi być złoŜony w siedzibie zamawiającego. 
 
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości 
zamówienia. 
W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 
- lub w jednej z poniŜej podanych form: 
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Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie 
wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na 
usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie z środków wniesionych na 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania zobowiązań umowy.   
 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
1.Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi - załącznik nr 10 do 
niniejszej SIWZ  
2. Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy w  przypadku wystąpienia siły wyŜszej 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeŜeli ma  lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
2. Odwołanie ( art. 180 PZP ) 
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W niniejszym przetargu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w 
art.180 ust.2 pkt.2,3 i 4 Prawo Zamówień Publicznych. 
2.2 Odwołanie  wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2 prawa Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeŜeli zostały przesłane 
w inny sposób  
2.3 Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej. 
2.4 Odwołanie powinno wskazywać  czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie  oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
 
XXI. Umowa ramowa 
 
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej   
 
XXII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z zamawiającym 
 
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,  
 
XXIII. Aukcja elektroniczna.  
  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 
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XXIV. Ogłoszenia o zawarciu umowy 
 
1. Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie zamieszczone   w  Biuletynie Zamówień 
Publicznych (zgodnie z art.95, ust.1 prawa zamówień publicznych ) 
 
XXV. Postanowienia końcowe 
 
1. Zasady udostępniania dokumentów:  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, oraz ofert (od chwili ich 
otwarcia )  z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnienia 
postępowania)  oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
2.1 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku  
2.2 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
2.3 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty  
2.4 Udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie    
       godzin jego urzędowania  
XXVI. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Formularz ofertowy  - zał. Nr 1. 
2. Formularz cenowy    - zał. Nr 2. 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  -  zał. Nr 3. 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – osoba prawna  -  zał. Nr 4. 
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – osoba fizyczna  -  zał. Nr 5. 
6. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie  -  zał.  Nr 6 
7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót – zał. Nr 7. 
8. Oświadczenie Ŝe osoby które będą wykonywać zamówienia posiadają uprawinienia – 

zał. Nr 8. 
9. Wzór umowy – zał. nr 9 
10. Projekt techniczny  – zał. Nr 10 
11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. Nr 11 
12. Kosztorysy nakładcze – zał.12 
 

Ostrówek, 30 maj 2012r.  
                                                             
  Opracował                                                                                    Wójt Gminy Ostrówek 
                                                              
   Andrzej Grzybowski                                                                                                                                          

                                                                                              mgr inŜ. Ryszard  Turek                                                                                 
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……........................................ 

                                                                                                             ( miejscowość i data ) 
 
                                                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ . 
 
Siedziba: 
Województwo: .............................., powiat:......................, 
kod:............,poczta:............................., 
 
miejscowość: ........................................ , ulica:................................, 
nr.............lokal:...................., 
 
Sąd Rejestrowy/Organ rejestrowy 
.................................................................................................., 
 
Nr w Rejestrze ........................................................................................................, 
 
Nr telefonu/faksu ............................................................................................, 
 
Poczta elektroniczna  (e-mail ) ..............................................................................., 
 
Adres internetowy ................................................................................................., 
 
nr NIP......................................................................................................................, 
 
nr REGON..............................................................................................................., 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
GMINA OSTRÓWEK 
pow. wieluński, woj. łódzkie  
98-311 OSTROWEK 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 
Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 1+046,50 ) 

  
  za: 
 
Cenę netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT ................. .....................................................................................zł 
( słownie: ............................................................................................................  ) 
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Cenę brutto ..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Wskazana wyŜej cena oferty brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
Zamówienie wykonamy w  terminie do dnia: 15 września 2011 r. 
 
Termin płatności: 21 dni od dnia złoŜenia faktury. 
 
Zobowiązuję sie udzielić  Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 
budowlanych  na okres …………. miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania i 
podpisania protokołu końcowego, 
 
Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
określonej w SIWZ w wysokości: 5 % ceny oferty w formie ……………………………… 
 
Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od ............ do 
.............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres:  do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy.1 
 
Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
2.Oświadczam/y, Ŝe zapoznaliśmy się i  akceptujemy bez zastrzeŜeń proponowany przez 
zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie stawiane warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w tym z dokumentacją projektową opisującą przedmiot 
zamówienia, przedmiarem robót, warunkami, zakresem, miejscem realizacji zamawianych 
robót oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty. 
 
3.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia naleŜy 
skontaktować się z : ...................................................... 
 (naleŜy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy) 
 
Informujemy, Ŝe zlecimy podwykonawcom wykonanie n/w części przedmiotu zamówienia: 

 
Lp. Określenie powierzonej części Zamówienia Wartość powierzonej części 

zamówienia 
1 2 3 
   

                                            
1 Pozostawić właściwą informację 
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Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym 
szczególe. 
 
 
Inne informacje wykonawcy:  
 
Wadium w wysokości : 8 000,00 zł (słownie : osiem tysięcy złotych ) wniesiono w dniu 
………………………….. w formie ……………………………………………………….  
 
Nr konta do rozliczeń 
……………………………………………………………………………. 
 
Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złoŜona na ……… stronach kolejno 
ponumerowanych. 

 
Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty2: 
 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 
 

…..………………………….. 
Data i podpis wykonawcy lub osoby 

 uprawnionej do jego reprezentowania 
                                            
2 NaleŜy wymieni ć wszystkie zał ączniki do oferty  
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 ( pieczęć firmy ) 
        
 
                                                                                                             Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
                                                                   

............................................................ 
                                                                                                      ( miejscowość i data ) 
 
                                                     FORMULARZ CENOWY 

 
       Nazwa wykonawcy ................................................................................................ 
       
       Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
       Numer telefonu ............................................. Nr fax .............................................. 
 
Przedstawia zestawienie cenowe dla  oferowanego przedmiotu zamówienia pn: „Przebudowa 

drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 1+046,50 ) 
 
 

 
Lp. Zakres  robót Ilość- wg 

przedmiaru 
robót 

Wartość robót 
netto ( zł ) 

VAT 
( 23 % )            

- zł 

Wartość brutto 
(poz. 6 + 7) - zł 

1 2 4 6 7 8 
1.. Roboty przygotowawcze wg 

przedmiaru  
   

2. Podbudowa - jw. -    
3. Ścieki z elementów 

betonowych 
 

- jw. - 
   

4. Nawierzchnia - jw. -    
5. Pobocza     
6. Zjazdy do posesji     
7. Przepusty     
8. Znaki drogowe pionowe     
9.  Urządzenia obce     
10.. Inne *     
 Razem poz. 1 do 10     

                                                                                                                                                                         
Słownie (netto) .......................................................................................................................... 
Podatek VAT słownie: 
............................................................................................................... 
Słownie (brutto) 
......................................................................................................................... 
 
*Uwaga: 
 
 Cenę poszczególnych zakresów robót wymienionych w tabeli  podać w formie ryczałtu 
wyliczonego na podstawie kosztorysu nakładczego ( przedmiaru robót ) załączonego do 
SIWZ .  
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    Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia zgodnie z  Rozdziałem  XV niniejszej SIWZ – Opis sposobu obliczania ceny.  

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM  naleŜy przenieść do formularza 
ofertowego. 
 
 

…..………………………….. 
Data i podpis wykonawcy lub osoby 

 uprawnionej do jego reprezentowania 
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                                                                                                            Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na„„Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 
1+046,50 )) na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  
publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759  ze zm.) oświadczam, Ŝe: 
Spełniam samodzielnie / wspólnie z innymi podmiotami3  warunki udziału określone w Art 22 
ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
  
 

...................................                                  
         Data i podpis wykonawcy lub osoby 

 uprawnionej do jego  reprezentowania  
 

                                            
3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
.................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY  WPISANEGO DO KRAJOWEGO REJESTRU S ĄDOWEGO 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  
„Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 
1+046,50 )    zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 
Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iŜ w stosunku do mnie, nie zachodzi Ŝadna z okoliczności 
wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

 
 
 
 
 

……………............................... 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania)  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
………… 
pieczęć  

wykonawcy) 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
WYKONAWCY  WPISANEGO DO EWIDENCJI DZAŁALNOSCI GOSPO DARCZEJ 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 
1+046,50 )  oświadczam, iŜ w stosunku do mnie, nie zachodzi Ŝadna z okoliczności 
wymienionych w art. 24  ust 1 pkt.  1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do 
wykluczenia z postępowania oraz zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iŜ w stosunku do mnie: 
• nie otwarto likwidacji, 
• nie ogłoszono upadłości, 
• zawarty po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzony przez sąd układ nie przewiduje 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację mojego majątku 
 
 
 
 

……………............................... 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania ) 
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                                                                                                    Załącznik Nr 6 do SIWZ 

  
 

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

 
 

Nazwa wykonawcy    ..................................................................................... 
 

      Adres wykonawcy ......................................................................................... 
 

Numer telefonu ...............................     Numer fax......................................... 
 
 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA  
pn: „Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 

1+046,50 ) 
 
 
 

Lp. Zawód – kwalifikacje 
wymagane ( uprawnienia ) 

Imię  i nazwisko Doświadczenie 
zawodowe w 

latach  

Charakter 
zatrudnienia ( 

umowa o 
pracę, 

zlecenie ) 
1 2 3 4 5 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik budowy z 
uprawnieniami do pełnienia 
samodzielnych funkcji w 
budownictwie do kierowania 
i nadzorowania robót o 
specjalności budowa dróg i 
obiektów mostowych 
 
  

   

 
 

……………............................... 
(data i podpis wykonawcy lub 
osoby uprawnionej do jego 

reprezentowania ) 
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                                                                                                      Załącznik Nr 7 do SIWZ 

(pieczęć firmy ) 
 

         
 
                                                                                           ...................................................
                                                                                                       
                                                                                                                ( miejscowość i data )  
 
 
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................... 
 
Adres wykonawcy .......................................................................................................... 
 
Numer telefonu .......................................                   Numer fax ........................................... 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia 
 
Lp. Odbiorca  Wartość robót 

za które był 
odpowiedzialn
y 
Wykonawca. 

Przedmiot –rodzaj 
robót,  

Data i miejsce wykonania  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Uwaga: Sporządzony wykaz musi zawierać  co najmniej 4 kontrakty odpowiadający swym 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia ( tj. roboty w zakresie 
budowy dróg , wartość kaŜdego brutto wykonanego zamówienia brutto min. 450 000,00 
zł.). Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały wykonane naleŜycie 
(referencje lub protokół  bezusterkowego odbioru). , 

 
 

…………………………… 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy 
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        ( pieczęć firmy) 
 
 
 
 
 

                                                                               Załącznik nr  8 do SIWZ 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

śE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA 

 
 

Nazwa wykonawcy …...............................................................................................  
 
Adres wykonawcy …................................................................................................ 
 
Miejscowość ….................................................                     Data …........................ 

 
              
 
                  Niniejszym oświadczam/y, Ŝe osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne 
do wykonywania niniejszego postępowania. 
 

…………………………… 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy 
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Załącznik  Nr 9                           

UMOWA Nr DG. 7041/17/3/2012  
 
 

 
Na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 

0+314,44 do km 1+046,50 ) 
 

 zawarta w dniu ......................... 2011 r. roku w miejscowości Ostrówek 
pomiędzy: 
 
Gminą Ostrówek,  Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek zwanym dalej "Zamawiającym"                                       
 NIP 832 19 65 142                                                                                                                              
reprezentowaną przez:                                                                                                                                 
mgr  inŜ. Ryszarda Turka   -  Wójta Gminy Ostrówek, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrówek w osobie Pani Anny Walaszczyk 
 
a firmą: .............................................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą” 
NIP .......................................... 
reprezentowaną przez: 
................................................................................ 
 
 w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości poniŜej kwoty określonej na podstawie art.11, ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r -  Prawo zamówień publicznych, o następującej treści. 
 

 
§ 1. 

Definicje 
 
UŜyte w treści umowy pojęcia i określenia naleŜy rozumieć: 
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy zamówienia określony w dokumentacji projektowej 

stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 
2. Front robót  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 

materiały i urządzenia Wykonawcy. 
3. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w 

dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót. 
4. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu 

umowy bez zastrzeŜeń w stanie gotowym do eksploatacji uŜytkowania po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych.  

5. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w 
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi 
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, 
lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

6. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i    
materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 
wykonany  przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone 
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej. 

8. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – zabezpieczenie wniesione w ustalonej 
formie ( pieniądz, poręczenia ) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy. 
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9.  Siła wyŜsza - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŜne od woli Stron, 
uniemoŜliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie moŜna 
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu naleŜytej staranności.  

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złoŜoną ofertą 
roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi 
gminnejWielgie - Kuźnica ” ( Etap II od km 0+314,44 do km 1+046,50 ) 
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 
dokumentacja projektowa, przedmiary  a sposób wykonania  robót  specyfikacja techniczna 
wykonania odbioru robót budowlanych ( w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót)  
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na   
ustalonych niniejszą umową warunkach. 
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy 
podwykonawców   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
roboty przez nich  wykonane. 
5. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty określone w ofercie 
............................... ................................................................................................. 
6. JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa się, Ŝe wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. 
7. Umowa o której mowa w ust. 6 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 
9. Zamawiający oraz Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. 
10. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w 
przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez 
Zamawiającego zgodnie z treścią ust. 6 Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o 
której mowa w ust. 9.  

 
§ 3. 

Obowiązki Stron 
 

1.Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) protokolarnie przekazanie frontu robót – placu budowy, 

     2) udostępnienie pomieszczeń / miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy, 
3) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót ( dokumentacja 
projektowa, pozwolenie na budowę  wraz z Dziennikiem budowy), 
4) zapewnienie bieŜącego nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu 
umowy określonego w § 2 umowy, 
5) dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez 
Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru wykonywanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej 
umowy 
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7) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 
pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) przyjęcie frontu robót, wytyczenie geodezyjne trasy 
2) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata 
na rzecz Zamawiającego kosztów zuŜycia wody i energii w okresie  realizacji robót w 
wysokości zryczałtowanej, 

     3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, ppoŜ. w  trakcie wykonywania robót . 
5) prowadzenie Dziennika  budowy i udostępnianie go zamawiającemu celem dokonania 
wpisów i potwierdzeń.  
6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z 
harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi   
Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
7)stosowanie wyroby budowlane  powinny odpowiadać co do jakości  wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie 

     8) współpraca ze słuŜbami zamawiającego 
9)przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez   
zamawiającego 
10) zgłaszanie obiektów i robót do odbioru. 
11) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami 
12) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych 
13) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niŜ 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 
14) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót  

 
§ 4. 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
 

1.Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 
technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, Ŝe posiada 
niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, moŜliwości i uprawnienia konieczne 
dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie naleŜycie wykonać  roboty budowlane 
na warunkach określonych w umowie.  
 

§ 5. 
Termin realizacji Umowy 

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia          
15 września   2012 r. , przez co rozumie się zgłoszenie robót przez Wykonawcę do odbioru 
przez Zamawiającego. 
2.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, określonych w § 6 niniejszej umowy.  
     

§ 6. 
Odbiór robót 

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 
wykonaniu przedmiotu umowy.  
2.Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub elementy robót 
według uzgodnień z Zamawiającym. 
3.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik 
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budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 
4.Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy,  
2) przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 
4) protokołów badań, 
5) aprobat technicznych 
6) atestów i certyfikatów jakości, 
7) deklaracji zgodności z PN, 
8) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania 
przedmiotu umowy, jeŜeli miały miejsce, 
10) oświadczenia kierownika o zakończeniu robót 
5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od 
dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 
6.O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno 
być  na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia  
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 
7.JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął  gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z 
obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. 
8.JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 
niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 
wynikającego z umowy. 
9. Z czynności odbioru spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  Odbiór 
końcowy jest dokonany po złoŜeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w 
protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich 
wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
10. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z 
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŜe ustalić protokolarnie stan  
przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor 
nadzoru inwestorskiego – zawiadamiając o tym Zamawiającego w  trybie wskazanym w ust.5 
niniejszego paragrafu umowy. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.  

§ 7. 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe  netto zgodnie z ofertą złoŜoną w przeprowadzonym przetargu w 
wysokości zł. ………. słownie: ……….. zł.) plus podatek VAT  zł…….. ( słownie: zł………. 
)  Wynagrodzenie brutto wynosi :  złotych …………..( słownie: złotych …………………). 
2. Rozliczeniem za przedmiot umowy będzie  faktura końcowa. 
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy i kosztorys powykonawczy 
odbioru robót podpisany przez kierownika robót, inspektora nadzoru i przedstawiciela 
inwestora. 
4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust.1  
5. Zapłata wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy . 
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6. Zapłata następuje w  terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury 
VAT  za wykonane roboty. 
7. Faktura musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

 
§ 8. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w formie 
…………………….. 
2. Wysokość zabezpieczenia  naleŜytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny brutto   
podanej w § 7 ust. 1 niniejszej  umowy , co stanowi kwotę: ………………….. zł.( słownie:  
………..  złotych). 
 3.Zmiany formy zabezpieczenia  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 
zmniejszenia wysokości. 
4. Zwrot 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania i uznania za naleŜyte wykonanie przedmiotu umowy. 
5.Pozostałe 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w 15 dniu po 
upływie  okresu rękojmi. 
 

§ 9. 
Rękojmia za wady fizyczne 

 
1.Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16,poz. 93z późn. zmianami) zwanej dalej "Kodeks 
Cywilny" udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na okres 
minimum 36 m-cy., której bieg rozpoczyna się od daty podpisania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w 
umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeŜeli wykonany przedmiot umowy nie 
ma właściwości, które zgodnie z  dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w 
stanie niezupełnym. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.  
4. Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady  fizyczne, 
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. 
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeŜeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego 
o groŜącym niebezpieczeństwie wad lub, jeŜeli mimo dołoŜenia naleŜytej staranności nie 
mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 
5. Wykonawca nie moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 
wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zaŜądał oraz za wady wykonanego 
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania 
technicznego. 
6.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający moŜe: 
1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
2) dokonać odbioru i Ŝądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający 
moŜe: 
1) Ŝądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
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2) Ŝądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 
uŜytkowej, estetycznej i technicznej. 
8.  Na zainstalowane urządzenia techniczne obowiązuje gwarancja producenta. 
 

§ 10. 
Zmiana umowy 

 
Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany wyłącznie w 
przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 11. 
Odstąpienie od umowy 

 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom  
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 
4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
5) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ jeden miesiąc. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
1) zamawiający nie wywiązuję się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 
umowie, 
2) zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót, 
3) zamawiający zawiadomi wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  wobec wykonawcy 
3. Oświadczenie odstąpieniu pod rygorem niewaŜności winno nastąpić w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie. 
4.W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, 
jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 
4) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
wykonawca nie odpowiada, 
5) wykonawca niezwłocznie, lecz niepóźnej niŜ w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt.4.3 po cenach zakupu ( 
faktura zakupu ) , 
3) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba Ŝe wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, 
4) przyjęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
 
 
    

§ 12. 
Kary umowne 

Strony ustalają, Ŝe formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak równieŜ za opóźnienie w usunięciu 
wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, takŜe w 
okresie rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 
1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia.  
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 20 % ceny 
ofertowej brutto określonej w § 7 ust. 1 
3) Za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeŜeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto określonej w § 7 ust. 1 
2) Zapłata kary umownej moŜe nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie 
jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 
2.JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający moŜe dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  
3.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2)za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
4.Zmawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady  
nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.     
5. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane 
są do momentu zastępczego usunięcia wady. 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn nieuzasadnionych Strona odstępująca 
zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy 
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 
odsetek ustawowych. 

 
§ 13. 

Siła wyŜsza 
 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyŜszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza Ŝądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyŜszej 



Numer sprawy: DG.7041/ 17/3/2012.                                                                                                                                           
„Przebudowa drogi  gminnej Wielgie - Kuźnjica” 

 str. 41 

 

 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 
ustaniu. 

3..  Zaistnienie siły wyŜszej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na 
nią. 
 

§ 14. 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej i przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.  Zobowiązuje się 
równocześnie zapewnić waŜność polisy w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz okresie 
rękojmi .  

2.  Wykonawca w kaŜdym przypadku na Ŝądanie zamawiającego zobowiązany jest 
przedłoŜyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 
 

§ 15. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uwaŜa się za skutecznie doręczone (z zastrzeŜeniami 

w niej zawartymi), jeŜeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą 
Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego 
doręczenia pod następujący adres: 

 
Zamawiający: 

Gmina Ostrówek 
98-311 Ostrówek  
     
Wykonawca: 
 
 
 

      
3. KaŜda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŜdorazowej zmianie     
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane 
na ostatnio wskazany adres będą uwaŜane za skuteczne. 
4  Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji. 
5. Strony deklarują, iŜ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. JeŜeli rokowania, o których mowa powyŜej nie doprowadzą do 
polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 
6. Przedstawicielami Stron są: 
1) Zamawiającego:   
- Andrzej Grzybowski –inspektor Urzędu Gminy,  
- Inspektor Nadzoru ……………………………………. 

2) Wykonawcy:  
- Kierownik budowy:…………………………………………… – uprawnienia budowlane Nr 
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7.  Zamawiający oświadcza, Ŝe powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w 
granicach otrzymanego pełnomocnictwa.   
8.  Umowę sporządzono w  4 (czterech) jednakowo brzmiących egzemplarzach po 2 ( dwa ) 
egzemplarze dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
                                                                                    
      WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


