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Zbiczno 2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Ciche realizowana w technologii nawierzchni
bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej
jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem
emulgującego środka chemicznego.”
I. Zamawiający
1. Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
reprezentowana przez Wójta Gminy Zbiczno- Wojciecha Rakowskiego
2. REGON – 871118460, NIP 874-168-36-28
3. e-mail : gkb@zbiczno.pl
4. numer telefonu : 56 49-393-17, 56-49-393-23,
5. numer fax. 56 49-393-17
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161,
poz. 1078 , Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz..
1386 i Nr 240 poz. 1429 z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) na zadanie pn.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche realizowana
w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie
wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem emulgującego
środka chemicznego.” Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45233140-2,
2. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 3.10.2013 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych oraz na stronie internetowej (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl i w siedzibie
Zamawiającego
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych związanych z
modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche realizowaną w
technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej
jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem emulgującego środka
chemicznego.
Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od wytyczenia osi jezdni i krawędzi istniejącego
pasa drogowego. Roboty przygotowawcze polegają na wycięciu trawy i chwastów w
istniejącym pasie drogowym wraz z krzewami i jednorocznymi odrostami oraz ścięciu
darniny z jej rozdrobnieniem (warstwa ziemi urodzajnej) oraz złożeniem jej w hałdach na
krawędzi pasa drogowego z przeznaczeniem dla wykorzystania do formowania górnej
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warstwy poboczy gruntowych na grubość nadbudowanych warstw.
Istniejące podłoże na całej szerokości projektowanej korony drogi należy wyrównać i
wyprofilować przy użyciu równiarek lub spycharek.W trakcie wykonywania robót ziemnych
muszą być wykonane roboty odwodnieniowe korpusu drogi.
Odwodnienie drogi pozostawiono bez zmian – istniejące odwodnienie powierzchniowe pasa
drogowego funkcjonuje jako infiltracja wód opadowych w grunt poprzez pobocze
gruntowe, wspomaganie wchłaniania w grunt z zastosowaniem niecek rowów przydrożnych.
Obiekt inżynierski w km 0+063,5 wykonać w formie przepustu podjezdniowego w
technologii PECOR OPTIMA o średnicy fi-50cm i dł. 6,0 m , ze ściankami czołowymi
prefabrykowanymi.
Zaprojektowano wykonanie podbudowy o gr. 20 cm na pow. 1471m2, w formie stabilizacji
istniejącego podłoża , doziarnionego kruszywem naturalnym (mieszanką żwirowo-piaskową z
domieszką cząstek gliniastych- gr, warstwy doziarniającej 12 cm) spoiwem - cementem w
ilości 3% oraz środkiem emulgującym chemicznym . Ze względu na rodzaj kruszyw i
gruntów wchodzących w skład podłoża przeznaczonego do stabilizacji zaprojektowano użycie
środka emulgującego płynnego typu EN-1 (sulfonowy D-limonian rozpuszczony w kwasie
siarkowym o PH=1,0, rozcieńczony w wodzie w stosunku 1:200-1:600). Stabilizację
wykonać :
-na wzruszone na gł. do 15cm i rozdrobnione istniejące podłoże ułożyć warstwę materiału
doziarniającego z kruszywa naturalnego o gr. około 12 cm
- rozłożyć równomiernie cement w ilości 3%-dla podbudowy o gr. 20 cm powyższe jest
zapewnione przy użyciu cementu w ilości 12kg/m2
- rozpylić środek chemiczny wg wytycznych producenta
- wymieszać warstwę podłoża na gł. 24 cm w stanie lużnym z końcowym nadaniem profilu
powierzchni górnej podbudowy,
- zagęścić warstwę warstwy stabilizowanej
- prowadzić pielęgnację podbudowy przez minimum 7 dni,
Podbudowę posiadającą właściwy profil poprzeczny i podłużny (po przedstawieniu badań
określonych w SST) zaimpregnować emulsją asfaltową (w ilości około 1,2kg/m2- wg norm
podanych w SST) z przesypaniem grysem frakcji 2/5 mm , w celu zapewnienia właściwego
związania międzywarstwowego z nawierzchnią bitumiczną. Wykonać na pow. 1032m2
warstwę wiążąco-ścieralną gr. 5 cm z mieszanki mineralno asfaltowej o frakcji 0/12,8mm
wg receptury określonej zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. W trakcie prowadzenia
robót nawierzchniowych – mogą wystąpić materiały odpadowe w formie ścinków z masy
mineralno asfaltowej. Odpady usuwa wykonawca robót na własne przyzakładowe
składowisko z przeznaczeniem do recyklingu.
Roboty wykończeniowe polegają na doprofilowaniu poboczy gruntowych do poziomu
wykonanej nawierzchni bitumicznej oraz na końcowym doprofilowaniu skarp nasypów i
wykopów .
Przed przystąpieniem do robót remontowych wykonawca winien opracować projekt
czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
2. Miejsce wykonania robót budowlanych: woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki,
Gmina Zbiczno, obręb Ciche dz. nr 47/1 i 45.
3. Szczegółowy zakres robót oraz technologia ich wykonania określone zostały w
załączonych do SIWZ: Projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, i Specyfikacji
Technicznej.
4. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
ofertową obejmuje:
1) wykonanie robót zgodnie z projektem,
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2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnie
uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
5) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej,
6) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz.
8) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii itp. niezbędnych do wykonania
kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
9) demontaż obiektów tymczasowych,
10) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,
11) demontaż i naprawienie uszkodzonych ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów
istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób
trzecich,
12) wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji
robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
13) przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,
14) dokonanie naprawy uszkodzonych nawierzchni innych dróg na skutek prowadzonych
robót.
5. Wymagania jakościowe i materiałowe.
1) do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń w I
gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o
parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarze robót,
2) występujące w dokumentacji i przedmiarach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są
dla wykonawców wiążące, ale winni oni uwzględnić możliwość zapewnienia jednolitej
obsługi technicznej zamontowanych już urządzeń u Zamawiającego,
3) zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem urządzeń równoważnych do urządzeń
określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą
odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej,
4) wykonawca składający ofertę na urządzenia równoważne będzie obowiązany do
zapewnienia i udokumentowania ich równoważności,
5) zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innym określonym w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do
użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości),
6) wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru (sprawujący nadzór
inspektora budowlanego).
6. Dostępność dokumentacji projektowej.
Oryginał projektu dokumentacji budowlanej jest dostępny w siedzibie Zamawiającego:
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, pok. Nr 10, II piętro w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku
do piątku.
7. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania
zamówienia w tym zapoznać się z przyszłym placem budowy,
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, nie później jednak niż na dwa
dni przed upływem wyznaczonego terminu do składania ofert, na wszelkie zapytania
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związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że pisemny wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert tj. do dnia 10 października
2013 r. do godz. 24.00.
9. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy
pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którym przekazano specyfikację oraz jej treść opublikowana będzie na stronie internetowej
Zamawiającego.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Warunki rozliczenia inwestycji:
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ofertową obejmującą zakres
zamówienia określony w niniejszej SIWZ, dokumentacji projektowej i ofercie wybranego
wykonawcy.
2) Zamawiający przewiduje kosztorysowe rozliczenie za wykonanie robót – jedną fakturą
końcową wystawioną na podstawie kosztorysu powykonawczego po odbiorze końcowym
(ostatecznym) całości robót bez usterek.
3) Podstawą do rozliczenia wykonanych robót będzie kosztorys powykonawczy sporządzony
przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty oraz obmiaru wykonanych robót z
uwzględnieniem tych samych cen jednostkowych, z tym, że Wykonawca nie będzie
upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość
zawartą w ofercie i umowie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z
kosztorysem powykonawczym specyfikację szczegółową wykonanych robót zawierającą
zakres rzeczowy i wartość wykonanych robót obejmującą: rodzaj wykonanych robót, obmiar,
wartość netto poszczególnych robót, razem wartość robót netto, podatek VAT i wartość
brutto.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust 1 pkt 6 i 7 ustawy.
VI. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VIII. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
IX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
X. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zadania do dnia 22.11.2013 r.

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania
tych warunków:
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają
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warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:
1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Spełniają warunek posiadania:
a) niezbędnej wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w
okresie ostatnich 5 lat, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresieminimum 1 robotę budowlaną – roboty w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty te wykonane zostały w sposób należyty oraz wskazujących, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ).
b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:
- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności zgodnej z zakresem zamówienia,
oraz co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy
realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu przedmiotu zamówienia;
Kadra kierowania robotami (kierownik budowy) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać
informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu
wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi
osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ).
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
3) Spełniają warunek znajdowania się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie danego zamówienia:
Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem
kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich
trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 60.000,00 zł,
b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu
innych realizowanych zamówień.
c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24.
ust.1 ustawy Pzp
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24
ust.1 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ
na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
XII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.22 ust.1 ustawy Pzp, do ofert należy złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, informacje na temat osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami oraz informacji na temat podstawy dysponowania osobami (zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – roboty w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000 PLN wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te wykonane zostały w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
4) opłaconą polisę ubezpieczeniową wykonawcy potwierdzającą ubezpieczenie od OC w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku jej braku innego dokumentu
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potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z
warunków określonych w dziale XI w punkcie 1 winien spełniać co najmniej jeden z
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
2.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp należy złożyć następujące
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub osobę upoważnioną:
1) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.2 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą
składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
dokumenty potwierdzając, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z
wykonawców oddzielnie.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
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4.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcami
1. Pytania odnośnie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu
złożenia oferty należy sformułować na piśmie i przesłać na adres: Urząd Gminy Zbiczno, 87305 Zbiczno 140, lub fax. 56 49-393-17 niezwłocznie potwierdzony pisemnie (przesłanie
zapytania pocztą ).
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Kwiatkowska –
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, w godzinach
urzędowania tj. od 7.15 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
XIV. Wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nr rachunku 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 z
dopiskiem na blankiecie przelewu, „Wadium na przetarg na modernizację drogi Ciche
- Robotno-Fitowo” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem należy dołączyć do oferty.
2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) należy załączyć w formie
nienaruszonego oryginału do oferty.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie
zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.
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5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
XV. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.
XVI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo. Osoby te muszą
złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz miejscach, w których
oferent naniósł zmiany.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: ”informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. nr
47, poz. 211 z późn. zm.)”.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej w
sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego z napisem Oferta – Przetarg na
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche
realizowaną w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na
podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem
emulgującego środka chemicznego.”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym
terminie.
8. Oferty nie spełniające warunków wymaganych w ustawie lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy.
9. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz kosztorys
ofertowy.
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2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, informacje na temat osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami oraz informacji na temat podstawy dysponowania osobami (zgodnie z
załącznikiem nr 5) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie – roboty w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000 PLN wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te wykonane zostały w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
5) opłaconą polisę ubezpieczeniową wykonawcy potwierdzającą ubezpieczenie od OC w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie tego warunku polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art.26. ust.2b ustawy, wymaga się przedłożenia
informacji dotyczącej tych podmiotów;
7) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
(zgodnie z załącznikiem nr 6)
8) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
9) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie że wykonawca
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że
wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12) dokument potwierdzający wniesienie wadium (potwierdzenie wpłaty lub oryginał
dokumentu, jeśli wadium zostało wniesione w innej formie).
13) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty
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wspólnej, o ile ofertę składa pełnomocnik.
15) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt 5, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej stosuje się przepisy art.23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.
Zamawiający wezwie wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli ww. oświadczeń
lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (zgodnie z art. 26 ust 3
ustawy).
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 17 października 2013r. do godziny 10:00 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Zbicznie.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2013r. o godzinie 10:30 w
Urzędzie Gminy Zbiczno – pokój nr 10, II piętro.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający podczas otwarcia ofert poda nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek
Zamawiający niezwłocznie prześle informacje, o których mowa w punkcie 4 i 5.
7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na
podstawie art. 87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
XVIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cena: (wg. art. 3 ust. 1 pk. 1 ustawy z dnia 5.07.2001r o cenach- Dz. U z 2001r. Nr 97,
poz. 1050 z późn. zm.) – „wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem”.
Cenę należy podać w złotych polskich na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do nr 1 specyfikacji ( kwota netto (bez podatku VAT) , podatek VAT i kwota brutto).
Ceną oferty jest suma ceny wykonania robót budowlanych, wartości odsetek, prowizji i
innych opłat przewidzianych przez Bank, liczonych za okres spłaty.
2. Cenę należy obliczyć na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót
12
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wskazujące zakres robót załączonych do SIWZ oraz dokonanej wizji lokalnej w miejscu
wykonywania robót.
3. Cena na zakres określony w ofercie wykonawcy zostanie przyjęta, jako wynagrodzenie
ofertowe. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, a także koszt robót nie ujętych w
dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji
lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia uwarunkowań placu budowy oraz
warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
4. Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna
cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne
ceny w szczegółowych kosztorysach ofertowych.
5. W przypadku złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę Zamawiający podejmie
postępowanie zgodnie z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
1. Cenę należy podać w złotych polskich.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej.
XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.Ocena ofert.
Cena wykonania zamówienia -100%
Do oceny oferty za kryterium „CENA” będzie przyjęta cena ofertowa (kosztorys
ofertowy).
Cena wykonania zamówienia: - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt,
oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg
wzoru:
C = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100 pkt
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Wybór oferty.
1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych.
2) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane niezwłocznie po
dokonaniu wyboru, wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego i na tablicach ogłoszeń w jego siedzibie.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w
celu zawarcia umowy.
1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
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należytego wykonania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Pzp.
3. Wykonawcy składający ofertę
wspólnie, w tym Konsorcjum,
zobowiązani są
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.
XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nie należytego
wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit.
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed
zawarciem umowy.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilku form, o których mowa w pkt.3 za zgodą Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić
będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
11. Kwota pozostawiona, o której mowa w pkt.10, zostanie zwrócona nie później niż w 15.
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXIII. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w treści umowy tylko w przypadku
wystąpienia sytuacji, które były niezależne i niemożliwe do przewidzenia przez
Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku zmiany kierownika budowy.
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XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-3 (art.179-198) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
XXV. Załączniki
nr 1 – Formularz ofertowy
nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
nr 3 – Oświadczenia w trybie art. 22 Prawa zamówień publicznych,
nr 4 – Informacja o wykonanych w okresie 5 lat robotach,
nr 5 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
nr 6 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom
nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień
nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
nr 9 – Projekt umowy
nr 10 - Projekt uproszczony wykonawczy branży drogowej
nr 11 - Przedmiary robót
nr 12 – Specyfikacja techniczna
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Zbiczno
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
Nazwa i adres oferenta:

W nawiązaniu do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na realizację
zadania pn.„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na
podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem
emulgującego środka chemicznego.”
oferujemy:
Wyszczególnienie

1.
2.
3.

Wartość

Słownie

Cena oferty – w zł netto
wartość podatku VAT – w
złotych
CENA OFERTY - w zł
brutto

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia ofert.
6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Wadium w kwocie 2.000,00 złotych wnieśliśmy w dniu ………………
8. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych powyżej.
9. Oświadczamy, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy z naszej winy, wniesione wadium
podlega przepadkowi na rzecz zamawiającego.
10.
Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:........
11.
Oświadczamy, że udzielimy gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane
urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót bez
zastrzeżeń oraz rękojmi na okres 42 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru
końcowego robót bez zastrzeżeń.
12.
Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia do dnia 22.11.2013r
13.
Oświadczamy, że ubezpieczymy budowę od odpowiedzialności cywilnej.
16
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14.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość egz.

15. Oferta zawiera …… …… stron kolejno ponumerowanych i trwale złączonych.

………………………

…………………………………………..

Miejscowość i data :

Podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy;

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli:

Oświadczenie
o spełnieniu warunków wynikających z art.24 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując

do

postępowania

w

sprawie

udzielenia

zamówienia

publicznego

oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………….
Miejscowość i data :

…………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik Nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy;

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli:

Oświadczenie
o spełnieniu warunków wynikających z art.22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam,
że:
1) spełniam warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) spełniam warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) spełniam warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;

…………………………………….

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik Nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli:
Informacja
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto
Lp.

Nazwa zadania

Zamawiający

…………………………………….

Wartość brutto w zł

Termin
rozpoczęcia zakończenia

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych

,
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Załącznik Nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy:

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp

Nazwisko i imię

Proponowany zakres
wykonywanych czynności w
trakcie realizacji zamówienia

…………………………………….

Doświadczenie
zawodowe

Opis posiadanych
kwalifikacji,
wykształcenia,
uprawnień

Podstawa
dysponowania
osobą

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik Nr 6
Nazwa i adres Wykonawcy;

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli:

Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom
Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia

…………………………………….

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych

22
GMINA ZBICZNO

SIWZ
Załącznik Nr 7

Nazwa i adres Wykonawcy;

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli:

Oświadczenie
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn. „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche realizowana w technologii
nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na podbudowie wykonanej jako
stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem emulgującego środka chemicznego”
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

…………………………………….

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 8 do SIWZ
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.)
1.

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

…………………………………….

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………….

………………………………………

Miejscowość i data

podpis osoby/osób uprawnionych

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik Nr 9
Projekt
UMOWA NR
zawarta w dniu ……………………2013r. w Urzędzie Gminy Zbiczno pomiędzy:
Gminą Zbiczno
reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbiczno – Wojciecha Rakowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Golubskiej
REGON 871118460
NIP 874-168-36-28
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
firmą:
mającą siedzibę w:
działającą na podstawie:
REGON
NIP
reprezentowaną przez:
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pn.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciche
realizowana w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej gr. 5 cm na
podbudowie wykonanej jako stabilizacja istniejącego podłoża cementem z dodatkiem
emulgującego środka chemicznego.”
2. Zakres robót określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część umowy.
3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ.
§2
1. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
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2. Z chwilą podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren
budowy.

§3
Termin zakończenia robót: 22.11.2013r.
§4
1. Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru w osobie:
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
§5
1. Wartość przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT jest określona na kwotę : ……………
(słownie złotych: ………),
kwota netto wynosi: …………. (słownie złotych:
……………………………..)
2. Podstawę do określenia wyżej wymieniowych cen stanowi Kosztorys Ofertowy i
Formularz Ofertowy stanowiące załącznik do Umowy.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji
technicznej i ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których
wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest
wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
5. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w ust. 1 przez
cały czas trwania umowy.
§6
1. Ustala się kosztorysowe rozliczenie za wykonanie robót.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo
wystawioną fakturę końcową sporządzoną na podstawie kosztorysu powykonawczego
po odbiorze końcowym (ostatecznym) całości robót bez usterek, płatną w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
3. Podstawą do rozliczenia wykonanych robót będzie kosztorys powykonawczy
sporządzony przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty oraz obmiaru
wykonanych robót z uwzględnieniem tych samych cen jednostkowych, z tym, że
Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia
wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z kosztorysem powykonawczym specyfikację
szczegółową wykonanych robót zawierającą zakres rzeczowy i wartość wykonanych
robót obejmującą: rodzaj wykonanych robót, obmiar, wartość netto poszczególnych
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robót, razem wartość robót netto, podatek VAT i wartość brutto.
4. Przelew wierzytelności na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, które
powinny odpowiadać co do jakości wymogów Polskich Norm.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną.
§9
1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty. Dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki
bezpieczeństwa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz odpowiedzialności
cywilnej, która powinna uwzględnić szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
§ 10
1. Wykonawca może zlecić, za pisemną zgodą Zamawiającego, część robót objętych umową
podwykonawcom pod warunkiem, że termin realizacji umowy nie ulegnie przekroczeniu.
2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcami, na żądanie Zamawiającego
zobowiązany jest udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.
4.Wykonawca gwarantuje, ze podwykonawca posiada potencjał techniczno – ekonomiczny i
kadrę techniczną w takim zakresie, aby wykonać prawidłowo roboty objęte umową.
5.Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód zapłaty podwykonawcy z tytułu
wynagrodzenia za roboty wykonane w podwykonawstwie przed rozliczeniem robót z
Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu informacji od
Podwykonawcy o zapłacie za roboty wykonane w podwykonawstwie wraz z
oświadczeniem Wykonawcy o ich zapłacie.
6.Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
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2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót .

§ 11
1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane przez siebie roboty
i zamontowane urządzenia licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru
robót.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 42 miesiące licząc
od dnia dokonania odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
§ 12
1. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy ( tj.
ceny brutto) za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu
umowy lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy (tj. ceny
brutto).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Wykonawca oświadcza , że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 1.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem
błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego
nieważnością.
6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia
dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku
zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4.
§ 13
1. Komisyjny odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy a
także niezbędne protokoły.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako
wadliwych.
6. Po protokólarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o
którym mowa w § 14 niniejszej umowy.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………….. …..zł ( słownie:
……………………..).
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie: …………………..
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta jeśli kwota zabezpieczenia
zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust. 1 zostanie
zwolnione w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 wartość przedmiotu
zamówienia ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy
zwiększyć odpowiednio.
§ 15
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Przewiduje się możliwość dokonania
zmian w treści umowy tylko w przypadku wystąpienia sytuacji, które były niezależne i
niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku zmiany
kierownika budowy, w przypadku zmiany wartości zadania na podstawie kosztorysu
powykonawczego.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
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wiadomości o powyższej okoliczności w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
winno być przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni przed terminem odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki :
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności , oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 17
W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w trybie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

Prawo

§ 19
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykaz załączników do Umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniach
2) Formularz ofertowy i kosztorys ofertowy
3) Projekt uproszczony wykonawczy branży drogowej
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