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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy; 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez  Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu: 

                            Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do   wyklu-   
czenia z postępowania. 

                            Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udzia-
łu w postępowaniu . 

                            Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robót. 
                            Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia; 
  
 

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

  

Tom III: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Tom IV:            DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 



 
 

Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI 

 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy; 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez  Wykonawców warunków 
udziału w postępowaniu: 

                            Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do   wyklu-
czenia z postępowania. 

                            Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udzia-
łu w postępowaniu . 

                            Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robót. 
                            Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia; 

 



Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy w Tworogu 
42-690 Tworóg 
ul. Zamkowa nr 16 
Telefon: ( 0-32 ) 285-73-15 Faks (0-32) 285-74-14 
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek  od 7.30 do 15.30 
adres e-mail:  gmina@tworog.pl 
adres strony internetowej: www.tworog.pl 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 2/2011  
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 
wyŜej podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane  ze środków będących w dyspozycji Gminy Tworóg 
oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1.      Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg  

            Zakres robót objętych inwestycją: 
 

      Zakres robót obejmuje odcinek ul. Polnej w Tworogu w km projektowym od 0+000 
do 0+ 455, a w szczególności: 

      - rozebranie krawęŜników                                   - 915,40m, 
      - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 7cm   - 2755m2, 
      - ułoŜenie krawęŜników na ławie betonowej       - 915,40m, 
      - skropienie nawierzchni asfaltem                       - 2755m2, 
      - ułoŜenie siatki szer. 3,2m                                  - 2755m2, 
      - ułoŜenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej – 2755m2, 
      - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych        - 4szt., 
      - regulacja pionowa studzienek ściekowych        - 12szt.   
       

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”. 

 Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.  
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  
45233120-6  

                45110000-1  
                45222000-9  



Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze 
zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i 
ustawie z dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.). 
 

5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 
5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu 

i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - IV niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści równieŜ 
„SIWZ” lub „specyfikacją”. 

5.5.  Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w 
Formularzu Oferty) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca 
powierzy podwykonawcom. 

 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 
31.08.2011r.. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

7.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z 
powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz 
spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 7.2. 
IDW. 

7.2  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 IDW.  
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 zadania polegające na budowie, 
przebudowie, odnowie lub modernizacji dróg o nawierzchni bitumicznej, o  
wartości nie mniejszej niŜ  500 000,00 PLN kaŜde. 

 



Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w 
walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów 
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu 
odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których 
nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 IDW.  

 
b) Potencjał kadrowy 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i 
kwalifikacjami zawodowymi, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na kaŜdą funkcję 
wymienioną poniŜej, które spełniają następujące wymagania:  

                                                                                                                                                                                              

                     1. osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy                                                                         
                  a) minimalna liczba osób: 1 

b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje: wykonawca musi  wykazać, Ŝe                                                                        
osoba proponowana na tą funkcję jako kierownik budowy  zrealizował co naj-
mniej 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie, odnowie lub modernizacji 
dróg. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Potencjał ekonomiczno-finansowy  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 IDW.  

7.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie 
spełnia – nie spełnia. 

 
7.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(spółki cywilne/ konsorcja). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Ŝaden z nich nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 7.2 
IDW muszą spełniać łącznie. 

 



8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy 
Pzp, naleŜy do oferty załączyć następujące dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

8.1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. PowyŜsze zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.2 IDW naleŜy do oferty 
załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW. Do wykazu naleŜy załączyć 
dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

8.2.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresem wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3)b) IDW. 

8.3. 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, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu: 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, 
zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w 
przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę 
osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów; 



Dopuszcza się moŜliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów 
trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których 
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia.  W takim przypadku 
zaproponowany nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazany na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

8.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 8.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) 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, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

8.5. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4. 
IDW, 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. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1) lit a) i c) IDW, lub zastępujący je dokument 
o którym mowa w pkt 8.5. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 
8.4.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.5. IDW, powinien 
być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.7. 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. 

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń 
wymienionych w pkt 8.1.1. i 8.2.1. IDW, które muszą zostać złoŜone w formie 
oryginału), naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem  przez Wykonawcę. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 



dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub  
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.  

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski . 

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. i dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. IDW 

powinny być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę;  
b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złoŜone w imieniu 

wszystkich Wykonawców; 
c) dokumenty wymienione w pkt 8.2.2. – 8.2.3. IDW powinien złoŜyć 

dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną 
ofertę.  

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty: 
9.4.1.   Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.),  
9.5. Wraz z ofertą powinny być złoŜone: 
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW; 
9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezento-
wania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w 
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. 

            Celem udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy naleŜy złoŜyć    
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert. 

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

9.9. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 



9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o liczbie stron. 

9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

9.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŜy sporządzić i złoŜyć w  oryginale.  
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Urząd Gminy w Tworogu  

ul. Zamkowa 16 
42-690 Tworóg 

oraz opisane: 
           „Oferta – Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg  
 

„Nie otwierać przed dniem 28.02.2011r., godz.10:00” 
 

9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały 
Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony na formularzu kosztorysu ofertowego, którego wzór stanowi Formularz 
2.1.  

10.2. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę 



oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w 
wyŜej wymienionych dokumentach. 

10.3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach 
II-III SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w 
przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w 
cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót. 

10.4. Cena oferty powinna być wyraŜona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

10.5. JeŜeli złoŜona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Oferty powinny być złoŜone w sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy  
           ul. Zamkowej 16, w terminie do 28.02.2011 roku, do godziny 9:00.  
11.2.     Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, w     

pokoju nr 112, w dniu 28.02.2011 r., o godzinie 10:00.  
11.3.    Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŜona po terminie. 
          
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna    

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.2.     Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin     
             związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody   
na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuŜszy  

             jednak niŜ 60 dni. 
12.3.    W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
13.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie    

następujące kryteria: 
1.kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt) 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniŜszego wzoru: 

 
 

    C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 



gdzie:      C min  – cena brutto oferty najtańszej w PLN 
 C o  – cena brutto oferty ocenianej w PLN 

  
Najkorzystniejsza oferta moŜe uzyskać maksimum 100 pkt. 

 
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
13.3. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 13.1. 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

      miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

13.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
o których mowa w pkt 13.5.1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

 
14.    INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEśY DOPEŁNIĆ PO    
           WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
14.1.    W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców    
            wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem  
            umowy  przedłoŜy umowę regulującą współpracę Wykonawców. 
14.2 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 15. 
 

15. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia     

zabezpieczenia     
            naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie  
            w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 



6) 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(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

 

15.2.    Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na  
            warunkach określonych w Tomie II.  
 
16.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

16.1.  Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

16.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

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

16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

16.5. Szczegółowe zasady wnoszenia odwołań oraz postępowania po wniesieniu odwołania, 
określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

 
17. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA 

WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

17.1.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz   Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 32 285 74 14 ),                        
z uwzględnieniem pkt. 17.2.   

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a 
na Ŝądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

17.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym   
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a 
takŜe zmiany lub wycofania oferty. 

17.3.    Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 



Urząd Gminy w Tworogu  
ul. Zamkowa 16 
42-690 Tworóg 

  i równocześnie pocztą elektroniczną na adres : gmina@tworog.pl 

17.4.   Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ    
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem Ŝe wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

17.4.1. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął        po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.4, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

17.4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 17.4. 

17.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe zamieści na stronie 
internetowej. 

17.6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

17.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŜe 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a takŜe zamieści ją 
na stronie internetowej. 

17.8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

17.9. JeŜeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeŜeli będzie to konieczne przedłuŜy 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

17.10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
            Pana Alfreda Potempę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze załączników do Oferty 



 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 
Do 

_________________________ 
__ ___ ___________________ 
ul. _______________________ 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie: Przebudowa ul. 
Polnej w miejscowości Tworóg  
 

MY NIśEJ PODPISANI  
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____________ 

złotych (słownie złotych:______________________________________________________) 

zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami ofertowymi. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 31.08.2011r..  

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 

miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w 

następującym zakresie robót*: 
_____________________________________________________________________________   



 (zakres powierzonych robót)  

_____________________________________________________________________________   

 (zakres powierzonych robót) 

9. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10. OŚWIADCZAMY, iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy 

kierować na poniŜszy adres: 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

tel. ___________________ fax __________________ e-mail: 

_________________________________________ 

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 



- _________________________________________________________________________ 

 

    __________________ dnia __ __ 2011 roku 

 * niepotrzebne skreślić 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 
                                        
 
 



 
FORMULARZ 2.1 

na wykonanie: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg  
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

KOSZTORYS OFERTOWY 

JEDNOSTKA 
Lp. 

PODSTAWA 
WYCENY 

WYSZCZEGOŁNIENIE 
ELEMENTÓW 

ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ 

CENA 
JEDN. 
NETTO 

PODATEK 
VAT w 

ZŁ 

CENA 
JEDN 

BRUTTO 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. D.01.02.04 

Rozebranie 
krawęŜników 
betonowych na 
podsypce cem-piask 

m 915,40    

2. 
D.01.02.04 Rozebranie ław pod 

krawęŜniki z betonu 
m3 61,79    

3. 
 Załadow. Gruzu 

koparką / 3 sam. 
Samow. 

m3 102,98    

4. 
 Wywiezienie gruzu z 

ter. rozbiórki do 1 km 
m3 102,98    

5. 

 Wywiezienie gruzu z 
rozbiórki  - dod. Za 
kaŜdy nast. Km – 
krotność 4 

m3 102,98    

6. 
 Opłata za utylizację 

gruzu betonowego  
m3 102,98    

7. 

 
D.01.02.08 

Frezowanie 
nawierzchni bitumicz. 
7 cm   wywozem  do 1 
km 

m2 2755,00    

8. 
 Cięcie nawierzchni 

piłą mechaniczną  
m 77,56    

9. 
 Ręczne rozebranie 

podbudowy z 
kruszywa 

m2 8,21    

10. 
 Załadowanie gruzu 

koparko ładowarką   
m3 0,82    

11. 
 Wywiezienie gruzu z 

rozbiórki na odl. 1 km 
m3 0,82    

12. 
D.08.01.01 Rowki pod krawęŜniki 

i ławy krawęŜnikowe  
30*30  

m 457,70    

13. 
D.08.01.01 Ława pod krawęŜniki 

betonowa  
m3 61,79    

14. 
D.08.01.01 KrawęŜniki  betonowe 

wystające 15*30 na 
podsypce 

m 915,40    

15. 
D.04.03.01 Mechaniczne 

czyszczenie 
m2 2755,00    



nawierzchni 
nieulepszonej 

16. 
D.04.03.01 Skropienie 

nawierzchni asfaltem  
m2 2755,00    

17. 

D.05.03.26 Regeneracja 
nawierzchni 
bitumicznych przy 
uŜyciu geowłóknin – 
geowłók. Szer. 3.2 m 

m2 2755,00    

18. 

D.05.03.05 Nawierzchnia z 
mieszanek miner- 
bitum. grysow.  w-wa 
ścieralna 3 cm 

m2 2755,00    

19. 

D.05.03.05 Nawierzchnia z 
mieszanek mineral-
bitum. – warstwa 
ścieralna – za kaŜdy 1 
cm -  krotność  -3 

m2 2755,00    

20. 

D.03.02.01 Obramowanie włazów 
i wpustów  z kostki 
granitowej  10cm na 
podsypce cem- 
piaskowej 

m2 8,21    

21. 
D.03.02.01  Regulacja pionowa 

studzienek dla włazów 
kanałowych  

szt. 4    

22. D.03.02.01 Regulacja pionowa 
studzienek dla kratek 
ściekowych ulicznych 

szt. 12 
   

RAZEM:     
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu: 

Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania; 

Formularz 3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych; 
Formularz 3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia; 
 
 
 



Formularz 3.1.1. 

 

 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości 

Tworóg  
 
 

 
 

  

oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

*1 UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa kaŜdy  
      z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
 

                                                 
1 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  



 
 

Formularz 3.1.2. 

 

 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości 

Tworóg  
 

 

                                         

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu. 

o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

* 2UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu”, powinno być złoŜone w imieniu wszystkich Wykonawców 

 

                                                 
2 Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    



Formularz 3.2. 

 
 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości 
Tworóg  

 

 

oświadczamy, Ŝe wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu 
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
następujących robót budowlanych*/ zadań* odpowiadających wymaganiom 
Zamawiającego:  
 

Czas realizacji 

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia  

Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 

Zlecającego 

Wartość 

robót*/zadania* 

wykonanych/ego 

przez Wykonawcę 

PLN brutto/netto 

Informacje 
potwierdzające 

spełnienie 
warunków 

określonych w 
pkt 7.2.2) IDW 

początek 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

koniec 
dzień/ 

miesiąc/ 
rok 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
  

 

    

   

 

    

UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niŜ wskazana przez 
Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia  
(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót  
lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia), 
podając w kolumnie 4 ten dzień i kurs.. 

Załączamy dokumenty potwierdzające Ŝe wskazane w wykazie roboty budowlane*/zadania* 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

* 3 Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art.  
26 ust. 2b ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.4 IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku            ___________________ 

   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

                                                 
3 Wykonawca usuwa jeŜeli nie dotyczy 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE  

 



Formularz 3.3. 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym               
w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg  
 

 
oświadczamy, Ŝe w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 
 

Poz. Funkcja 
Wymagania dla 
danej funkcji 

Nazwisko i imię 

Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i 

wykształcenie 
potwierdzające spełnianie 

wymagań  

1 2 3 4 5 

1.  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW) 

  

2.  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW)   

(…)  
(Wpisać wymaganie 
określone w IDW)   

 
Oświadczamy, Ŝe: 

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. * 4 nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz 

polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi 
osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.4 
IDW. 

 

__________________ dnia __ __ 2011 roku 

  __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Wykonawca usuwa jeŜeli nie dotyczy 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom II 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY (zwane dalej „Umową”) 
 

 
§ 1 

1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: Przebudowa ul. 
Polnej w miejscowości Tworóg  

2.   Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie    
z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 

3.   Zakres i sposób wykonania robót określają: 
a. Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1, 
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Instrukcja dla 

Wykonawców, stanowiąca załącznik nr 2 oraz Dokumentacja projektowa stanowiąca 
załącznik nr 3, 

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności 
Ogólna Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne (SST) stanowiące załącznik nr 4.  

 
§ 2 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, 
poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

 
 

§ 3 
1. Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić, z zastrzeŜeniem § 9 ust. 1 i § 20 ust.4 w 

terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentację projektową w 
ilości 2 egzemplarzy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy – do 7 dni od daty przekazania 
terenu budowy. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – do 31.08.2011r..  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy skutkujących 

niemoŜnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten moŜe ulec 
przedłuŜeniu, nie więcej jednak, niŜ o czas trwania tych okoliczności. 

 
§ 4 

1. Przedmiot Umowy określony w §1 Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.  

 
§ 5 

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ____________________ PLN, 
(słownie złotych: _______________________________________________________ )  
plus ____ % podatek VAT _______ PLN, (słownie złotych _____________________ )  



co łącznie stanowi kwotę brutto ________ PLN (słownie złotych: ________________ )    
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.  
3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 i 8. 
4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio 
dostosowana. 

 
§ 6 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego 
przedmiotu Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych robót. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi 
być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu 
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych 
stanowiących załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych 
zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy. 

4. NaleŜności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy . 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

6.   Wykonawca jest upowaŜniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
2) rezygnację z części robót, 
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 

projektowej, 
4) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym kolejności wykonania robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać kaŜde 
z powyŜszych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie uniewaŜniają 
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - 
na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 
Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. 

3.   Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 mogą wymagać sporządzenia 
aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu 
zamówienia będą wymagały zawarcia odrębnej Umowy. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie 
z postanowieniami § 4 Umowy. 

 
§ 8 



1. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 
pkt 1) i 3) Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, uŜywana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

2. JeŜeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy, 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyŜszych od określonych zgodnie z § 5 
ust. 2 Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały 
określone w tym załączniku – cen nie wyŜszych od średnich cen materiałów, sprzętu i 
transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej 
w terminie określonym § 3 ust. 1 Umowy. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w pkt 1.5. OST, 
3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację projektową 

z uwzględnieniem wymagań określonych w OST i SST, 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST, 
5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 OST, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach 
i w zakresie określonym w OST i SST, 

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 



11) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłoŜenie go do akceptacji 
Zamawiającego, 

12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłoŜenie go do akceptacji 
Zamawiającego. 

3.  Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3     
      ust. 1 niniejszej umowy, przedłoŜy do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których 

mowa w ust. 2 pkt 11-12 
4. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których  
    mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn  
    zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  
    robót. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo 
jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz 
spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem 
kaŜdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłoŜenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 
nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ 
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy lub zastosowania kar umownych zgodnie z § 14. 
ust.1 pkt.7 Umowy. 

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, które Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: p ____________________ 



2.  Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie       
     Prawo budowlane. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.     
    O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed     
    dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie  
    wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p __________________________ 
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie terminów o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 oraz w § 9 ust. 3 Umowy, 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za 
kaŜdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie 
z postanowieniami § 16 Umowy, 

4) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych 
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki 
licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

6) jeŜeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ 
Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z 
procedurą określoną w § 15 – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

7) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niŜ zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

     Zamawiający moŜe odliczyć kwotę kary od kaŜdej płatności naleŜnej lub jaka będzie 
się naleŜeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności naleŜnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy.” 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 15 %  wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. Kary nie obowiązują jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, 
o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 Umowy. 



3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 
§ 15 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 
_____________________________________________________________________,  
______________________________________________________________________ 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Wykonawca nie później niŜ 10 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 

wykonania robót, przedłoŜy bezpośrednio  Zamawiającemu projekt umowy z 
Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
projekcie,  a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejŜe umowy. 

4.  JeŜeli Zamawiający w terminie 10 dni od przedłoŜenia mu projektu umowy z 
Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń, uwaŜać się będzie, Ŝe wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z 
Podwykonawcą lub jeŜeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeŜeń do projektu 
umowy w powyŜszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do 
wykonania robót przedłoŜy Zamawiającemu zawartą umowę wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie. 

5.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
naleŜnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

6.  JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 
całości lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z 
Ŝądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 
6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego Ŝądania fakturą 
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego Ŝądania. Zamawiający dokona potrącenia powyŜszej kwoty z kolejnej 
płatności przysługującej Wykonawcy. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3 
Umowy. 

8. Zakłada się, Ŝe nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego: 
1) zatrudnienie innych osób, niŜ wymienione w § 10 niniejszej umowy, 
2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST. 

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

 
§ 16 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór 
ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych w OST i SST.  



2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem 
okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4 niniejszej 
umowy. 

 
§ 17 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 36 
miesięcy od daty odbioru ostatecznego. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
3) w dniu udostępnienia do uŜytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym 
w ust. 1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. JeŜeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia 
wad przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 

 
§ 18 

1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ___ PLN 
(słownie złotych: ___________________________________________________) . 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy w formie ______________________________________ . 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z 
zastrzeŜeniem, iŜ Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za  

      wady 30 % wysokości zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie 
zwrócona Wykonawcy nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady . 

 
§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeŜeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej umowy 

lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 
umowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. W takim wypadku 



Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową,  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od 
niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 6 ust. 6 Umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty 
ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 20 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych Umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych.  



  3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, przedłoŜy do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa 
w ust. 1.  

 4.   Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

 
§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeŜeniem §12 ust. 3 Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Strony przewidują moŜliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy    
dopuszczalna    

      będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz  
      określonych w niniejszej Umowie. 
4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić  
      w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony 
więzi prawnej: 
• o charakterze niezaleŜnym od Stron, 
• którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 
• którego nie moŜna uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu naleŜytej staranności, 
• której nie moŜna przypisać drugiej Stronie; 
za siłę wyŜszą, warunkująca zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności: 
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy  
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

d) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w Umowie, 
których nie będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać 
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony; 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść stosunku 
prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, 
określona powyŜej w ust. 4 powyŜej wywarła wpływ. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7.   Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z Umowy bez zgody  zamawiającego     
      wyraŜonej na piśmie. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.  



 
§ 23 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 
2. Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców,  
3. Ogólna Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom III 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Tom IV 
 
                     DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 


