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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

    Gmina Leoncin  

    ul. Partyzantów 3 

    05-155 Leoncin 

    Telefon/fax. : (22) 785-65-82/85, 785-66-00 

    e-mail: ug.leoncin@tlen.pl 

    adres internetowy: www.leoncin.nbip.pl 

    NIP 531-16-66-399 

    REGON 013270471 

2. NUMER POSTĘPOWANIA 

   Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

   oznaczone jest numerem GK.341.p. n .2.2011. 

   Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 

   numer , a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i protesty winny być 

   kierowane na adres podany powyżej. 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy 

      z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 

      zmianami (t. jed. – Dz. U. 113 poz. 759 z roku 2010  ze zm.), przepisów 

      wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 

      Warunków Zamówienia. 

3.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

       nieograniczonego – rodzaj zamówienia  - roboty budowlane 

3.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10, ust.1 (oraz art.39-46) ustawy 

       Prawo zamówień publicznych. 

3.4  Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to 

       rozumieć ustawę „Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w roku 2011  

      polegający na równaniu za pomocą równiarki samojezdnej  wraz z zawałowaniem oraz 

      cząstkowym remoncie dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospółką, gruzem, piaskiem.  

4.2. Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości : 

4.2.1 Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 15 cm po zagęszczeniu           1 000 m² 

4.2.2 Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym gr. 20 po zagęszczeniu               2 000 m² 

4.2 3 Równanie dróg o nawierzchni gruntowej w ilości ok.          250 000  m²  

         (tj. ok. 63 km wskazanych przez Zamawiającego) 

4..3  Orientacyjny wykaz dróg do równania stanowi załącznik do siwz. 

4.4   Rodzaj, zakres, miejsce, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót     

        oraz inne   ustalenia uzupełniające zostaną każdorazowo określone w protokóle  

        wprowadzenia na dany odcinek drogi w zależności od potrzeb . 

4.5  Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 

      ofertową obejmuje także  właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót. 

5.     INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

        I WARIANTOWYCH 

5.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.2   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

http://www.leoncin.nbip.pl/
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 

     Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających poprzez powtórzenie tego  

     samego rodzaju zamówienia w zakresie nie przekraczającym 50% wartości zamówienia  

     podstawowego, o  których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp. 

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

    Zakończenie realizacji - 15 grudnia  2010 r. 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

8.1. spełniają warunki określone art. 22 ust.1 dotyczące: 

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli  

          przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do    

          wykonania zamówienia. 

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

8.2.   spełniają warunki określone art. 24 ust.1 stanowiące podstawę wykluczenia 

         z postępowania: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

8.2.1  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

          wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem 

          sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

8.2.2  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

          ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

          zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

          zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

8.2.3  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

          ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 

          przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

          płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.2.4 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

          z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

          wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

          przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

          przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

          przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

          związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

          skarbowego; 

8.2.5  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

          w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

          prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

          środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

          gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

          majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

          zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

          lub przestępstwa skarbowego; 

8.2.6  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
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          przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

          przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

          przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

          przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

          osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

          przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

           popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8.2.7   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

 o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

 pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

 przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

 popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

 skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

 mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8.2.8   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

 skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

 zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

 zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

 przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

 osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

 przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

 popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8.2.9   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

 podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

 zabronione pod groźbą kary. 

 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń 

 i dokumentów opisanych w pkt.9. 

8.3.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

 określone w pkt.8.1. może spełniać jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie, 

 warunki określone w pkt. 8.2. winni spełniać wszyscy wykonawcy osobno. 

9. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU  POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

9.1.      Dla wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. Wykonawcy winni 

 przedłożyć następujące dokumenty: 

9.1.1.  oświadczenie „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” (warunki 

 zawarte w art. 22, ust.1) – załącznik nr 2 

9.2      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

 zamówienia z uwagi na okoliczności określone w pkt. 8.2. niniejszej specyfikacji 

 wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty: 

9.2.1   aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

 w celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2     

           wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu doskładania ofert. 

 W stosunku do osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie 

 art.24 ust.1, pkt 2 ustawy – załącznik 3. 

9.2.2.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –załącznik nr 4 art.24  

           ust.1 
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9.2.3 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 wniosków o dopuszczenie  

          do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

9.2.4  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  

          Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega                    

          z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że  

           uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  

           płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  

           wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o  

          dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
9.3.    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

          Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 9.2.1 - 

          składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

          siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż  

          6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 

9.4.   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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. Wszystkie Dokumenty wymienione w pkt. 9 winny 

być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

         W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

         kopie  dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadcza za zgodność 

         z oryginałem Wykonawca którego dokumenty dotyczą. 

9.5.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

9.5.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić 

 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

 reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

 Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo , ewentualnie umowę o współdziałaniu , z 

 której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

9.5.2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” 

 a. oświadczenie o spełnianiu warunków a których mowa w art.22 ust.1 (pkt. 9.1.1.) składa 

     przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy wykonawcy osobno, lub wspólne    

     oświadczenie , że łącznie spełniają te warunki. 

 b. dokumenty wymienione w pkt. 9.2.1. oraz oświadczenie z art.24.ust.1 składa każdy z   

     Wykonawców oddzielnie. 

9.6 Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń wymienionych w pkt     

         9.2.3 i  9.2.4. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

10.1.   Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty”- zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych     
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           Warunków Zamówienia. 

10.2    Wykonawca przedstawi ofertę zgodne z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

 zamówienia w formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku polskim. 

10.3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4.  Wraz z ofertą należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia /zgodnie z pkt. 9 

 niniejszej specyfikacji / potwierdzające spełnianie przez wykonawcę wymaganych 

 warunków. 

10.5.   Oferta oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 

           Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

 we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby 

 podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to pełnomocnictwo to musi 

 w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty 

10.6.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty . 

10.7.   Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego:        

           Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin i  będzie oznaczona  nazwą i      

            adresem Wykonawcy oraz oznaczona napisem ; 

 „Remont  dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2011 r.” 

10.8.  Proponuje się aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane. Miejsca 

 w których Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane 

 przez osoby podpisujące ofertę. 

10.9   Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać 

 ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o     

 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

10.10.  Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do 

  składania ofert. 

10.11.   Podwykonawstwo 

10.11.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której   

  wykonanie powierzy podwykonawcom podając zakres powierzonych robót i ich wartość. 

10.11.2.Wykonawca , którego oferta została wybrana może zawrzeć umowę na 

  wykonanie robót z podwykonawcą (cami) w zakresie zgodnym z ofertą). Przed     

  zawarciem umowy o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

  Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą (cami). 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

11.1.  Cenę oferty należy podać w formularzu oferty „ tj.: załączniku nr 1 

11.2.  Cenę należy podać w złotych polskich 

11.3   Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

           zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. 

           Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące 

           mieć wpływ na cenę. 

           Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny 

           (wynagrodzenia).  

11.4 W formularzu ofertowy należy podać cenę za całość zamówienia przy przewidywanych 

         ilościach. 

11.5. Wykonawca wyliczy cenę w „Formularzu wyliczenia ceny” podając ceny jednostkowe dla    

          każdej pozycji , a następnie mnożąc przez ilości danego asortymentu. Tak wyliczone 

          wartości należy zsumować – suma stanowi cenę netto. Następnie do ceny netto należy 
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         doliczyć VAT. (załącznik nr  6) 

 

12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

      ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

12.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie 

         treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

         niezwłocznie lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

         warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 

         później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania                

         ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami , bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 

         przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie 

         internetowej, na której umieszczona jest SIWZ www.leoncin.nbip.pl 

12.2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować 

          na adres: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, ug.leoncin@tlen.pl 

12.3.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia jest 

          niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuży termin 

          składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców , którym przekazano SIWZ oraz 

          zamieści informację na stronie internetowej , na której zamieszczona jest SIWZ. 

12.4   Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

          dotyczących postępowania Barbara Kicińska – insp. ds gospodarki komunalnej  

          (22) 786-65-82/85, 785-66-00 w 18  

12.5. Wszelkie oświadczenie, zawiadomienia oraz inne informacje pomiędzy Wykonawcą 

          i Zamawiającym przekazywane będą faxem i niezwłocznie przesyłane pocztą 

12.6   Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów  pod które Zamawiający  

          będzie przesyłał wszelkie informacje , zawiadomienia, oświadczenia. 

12.7.  Jeżeli wykonawca otrzyma informację faksem – treść tej informacji odsyła zwrotnie pod                

          wskazany nr faksu z adnotacją, że informacja doszła i jest czytelna ze wskazaniem daty jej  

         otrzymania. 

12.8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,          

          Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany        

          przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  

          Wykonawcy z jego treścią 

12.9  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

      Zamawiający w postępowaniu  przetargowym nie przewiduje wniesienia wadium. 

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

      Ofertę należy złożyć: 

      Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , sekretariat pokój nr 8 

      Termin składania ofert upływa  w dniu  15 kwietnia 2011 r. o godz. 10:00 

      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone 

      Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

         wraz z upływem terminu składania ofert. 

15.2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

         związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 

15.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
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         Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

16.1.  Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi: 

          W dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 10:10  w siedzibie Zamawiającego Urząd  

          Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , pokój nr 12. 

          Otwarcie ofert jest jawne. 

16.2   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza 

          przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.3.  Po otwarciu każdej koperty z ofertą zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa 

          firmy (nazwisko ) , adres (siedziba) , cena oferty. 

16.4.  W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego 

           pisemny wniosek informacje z sesji otwarcia ofert. 

17. BADANIE I OCENA OFERT 

17.1.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

          - cena 100 % 

17.2.  Przed przystąpieniem do oceny ofert wg kryterium cena Komisja dokona 

          sprawdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

          wymaganych na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów . 

17.3.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

          rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy. 

17.4.  Następnie oferty zostaną sprawdzone czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie 

          art. 89 ust.1 

17.5. W celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

         zamówienia Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 

         terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

         ceny. 

17.6. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców 

         którzy złożyli te oferty , do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach           

         dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny w złożonych ofertach. 

17.7  Z pośród ofert nie odrzuconych zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto.  

          Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru: 

  Cn 

 X = -------. x 100%   Cn - cena oferty z najniższą ceną,  Cb – cena oferty badanej 

Cb 

          Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą i  

          SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą ( tj; oferta z najniższą ceną brutto) 

          Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

         najkorzystniejszej oferty. 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

          wymogom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych               

          Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zawarte w  

          ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru. 

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

         Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

          a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę , firmę albo imię i nazwisko,  

              siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawcy, którego ofertę w, uzasadnienie    



 11 

              jej wyboru oraz nazwy, firmy albo imiona i nazwiska, siedziby , albo miejsca   

              zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana  

              ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

         b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i  

             prawne, 

         c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia        

             podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

        d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być  zawarta. 

18.3.  Zamawiający zamieści ww informacje na własnej stronie internetowej oraz na 

          tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

19. WARUNKI UMOWY 

19.1.  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

19.2.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19.3.  W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum Zamawiający przed zawarciem 

           umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

19.4.   Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy załącznik – Nr 5 do swiz 

20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

20.1. Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

          zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

          Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 

          na zasadach określonych w dziale VI ustawy PZP. 

20.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w  

          postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

         Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie. 

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

         1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu; 

         2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

         3) odrzucenia oferty odwołującego. 

20.4.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

          której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

          zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

           uzasadniające wniesienie odwołania. 

20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

          bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

          kwalifikowanego certyfikatu. 

20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 

        do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

         upływem tego terminu. 

20.7. 1. Odwołanie wnosi się: 

          1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

              stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana 

              droga faxową lub w terminie 10 dni jeśli informacja został przesłana pocztą. 

           2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji 

             Istotnych Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

             ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej; 

         3) wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 

              w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
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             powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

20.8.  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

           postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 

           przedłużyć termin składania ofert. 

20.9.   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania 

            kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

            o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 

            lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją 

            również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

            lub udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 

            postępowania odwoławczego. 

20.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni               

            od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w 

            uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

            przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej  

            opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

            kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 

            wnoszącemu odwołanie. 

20.11.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

            postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało  

            rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

20.12.  Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego  

            Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,  

            jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w  

            uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie  

            Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba  

            może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo  

            oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

            z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

            sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 19.15 przez uczestnika, który przystąpił do 

            postępowania po stronie Zamawiającego. 

20.14.  Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia 

            przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem, 

            że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 

            żaden Wykonawca lub jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do 

            postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w 

           całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. 

           W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 

            postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

20.15.  Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków 

            ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem          

            Izby lub sądu na podstawie pkt. 19.12. 

20.16.   Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

             stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

             przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

20.17.  Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. 
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20.18.   Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

             Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one 

             złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich 

             samych czynności Zamawiającego. 

20.19.   Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

              listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym  

              (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

20.20.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

             przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 

             siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby 

             w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 

             odpis przeciwnikowi skargi. 
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Załącznik do s w i z 

 

 

 

Orientacyjny wykaz  

dróg gminnych przeznaczonych do równania na terenie gminy Leoncin 

roku 2011  

 

 

 
Lp. 

 

 
O p i s 

 
j.m 

 
Ilość 

1. 2. 3. 4. 

1. Droga Nr 240201 W Ława Gniewniewice – Secymin       M 2 33.500 
2. Droga Nr 240202 W Ława Secymin Nowy M2 4.000 
3. Droga Nr 240207 W Ośniki  - Secymin Polski M 2   500 
4. Droga Nr  240208 W Secyminek – Secymin Polski     M 2 2500 
5. Droga Nr 240209 W Secymin Polski – Krubiczew  M 2 9.000 
6. Droga Nr 240210 W Stare Polesie – Secyminek M 2 8.800 
7. Droga Nr 240211 W Polesie Nowe M 2 800 
8 Droga Nr 240212 W Polesie Nowe – Stare Polesie  M 2 16.000 
9. Droga Nr  240214 W Wilków Nowy – Górki                        M 2 28 000 
10 Droga Nr 240215 W Michałów przez wieś M 2 4.500 
11. Droga Nr 240220 W Nowe Grochale – Rybitew przez wieś M 2 8.000 
12. Droga Nr 240221 W Gać – Rybitew M 2 17.000 
13. Droga Nr 240222 W Grochale Nowe – Grochale Stare M 2 3.200 
14. Droga Nr 240223 W Górki – Zamość M 2 12 000 
15 Droga Nr 240224 W Zamość – Cisowe  M 2 12.000 
16. Droga Nr 240225 W Nowa Dąbrowa  M 2 5.600 
17. Droga Nr 240226 W Nowa Dąbrowa  - Stara Dąbrowa  M 2 12.000 
18. Droga Nr 240227 W Stara Dąbrowa M 2 4.000 
19. Droga Nr 240228 W Nowiny – Piaski M 2 1.200 
20. Droga Nr ew 62     Nowe Grochale n/wałem M 2 4.000 
21. Droga Nr ew. 45   Nowiny k/kanału    M 2 4.600 
22. Droga Leoncin ul. Słoneczna, Podsleśna Zacisze, Widna    M 2 5.600 
23. Droga nr ew. 198 Nowe Grochale      M 2 4.000 
24. Droga Nr ew. 65, 215 Nowe Gniewniewice    M 2 4.400 
25. Droga Nr 24  Nowe Polesie- Ośniki    M 2 1.600 
26. Droga Leoncin ul. Zacisze, Słoneczna    M 2 4.000 
27. Droga nr ew. 223/15 Nowe Grochale  M 2 1.600 

   28 Droga nr ew. 317 Nowe Polesie M 2 3.000 
29. Droga  nr ew.190 Głusk  M 2 2.400 
30. Droga w.m Wincentówek ul. Słoneczna, Radosna, Spacerowa M 2 4.000 
31 Droga Wilków Polski os. Muzyków  M 2 3.000 
32. Droga nr ew. 191/1 Nowa Mała Wieś      M 2 2.000 
33. Droga Nr ew. 141 Stanisławów n/lasem  M 2 2.000 
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34. Droga nr ew.264 Stanisławów k/kanału M 2 3.200 

37. Droga nr ew. 285 Wilków  Polski          M 2 2000 
38. Droga nr ew.  44  Wilków Polski          M 2 2000 
39. Droga nr ew. 31  Gniewniewice Folwarczne M 2 1000 

40. Droga nr ew. 42  Gniewniewice Folwarczne M 2 800 

41. Droga nr ew. 202/1 Nowe Grochale (k/szkoły) M 2 600 
42. Droga nr Ew. 62-38 Wincetówek - Gać M 2 1200 
43. Droga dz. Nr Ew. 270/1 Nowe Grochale M 2 3000 
44. Droga nr ew. 17  Gniewniewice Folwarczne M 2 1000 

45. Droga nr ew. 11  Gniewniewice Folwarczne M 2 1000 

46. Droga nr ew. 138  Gniewniewice Folwarczne k/oczysz. M 2 1000 

47. Droga nr Ew. 227 Nowa Mała Wieś  M 2 600 
48. Droga Nr ew. 221 Nowe Gniewniewice    M 2 2400 
49. Droga nr ew. 497 Wilków  Polski M 2 1400 

 
X 

 
R a z e m : 

 
M 2 

 

 
250 000 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ      IIII  

 

 

 

 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

  

                                                         

                                                                                            

          

                                                                                                                                                                                  GGMMIINNAA  LLEEOONNCCIINN 

                                                                                          ul. Partyzantów 3 

                                               05-155    L E O N C I N 

 

                                        

                                                                  O F E R T A 

 

 Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.“ Remont  dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2011 r.” zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 

 

Dane Wykonawcy  

    Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres : 

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

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

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

NIP  .................................................................................................................................................... 

REGON .............................................................................................................................................. 

Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy : 

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

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

Numer telefon:.....................................................  Numer faksu : ..................................................... 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za wynagrodzeniem umownym 

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

przy zastosowaniu cen jednostkowych za 1 m2 : 

1.1 Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 15 cm  

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

1.2 Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym gr. 20  

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………..) 

1.3  Równanie wraz z wałowaniem   

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

 

3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do dnia  ……………………. 

 

4. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  wnosimy do      

    niej zastrzeżeń oraz  zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty . 

 

5. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany   w specyfikacji     

      istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni. 

 

6.  Usługę objętą zamówieniem zamierzamy:  (proszę podać czy Wykonawca   zamówienie   wykona    

     sam,   czy   w części powierzy podwykonawcy)  

 wykonać   ...................... 

 w części powierzyć  podwykonawcy  tj;  ................................................................... 

                                                                      proszę podać   część zamówienia   jaką ma   wykonać 

 

7.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy. 

 

8. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania  

      nam  zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach , w miejscu  

      i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Oświadczamy, że wszystkie  strony oferty wraz ze wszystkimi  załącznikami  są  

      ponumerowane  i cała oferta składa się . …………. stron. 

      W niniejszej ofercie  nie zostały złożone żadne  dokumenty czy informacje  mogące 

       stanowić  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu art.8  ustawy Pzp za wyjątkiem  

       następujących stron oferty ……………………… 

 

10.   Numer  faksu  na który Zamawiający będzie przesyłał informacje  ……………………. 

 

11.   Załącznikami do niniejszej oferty są : 

a) .................................................................................................................................... 

b) ....................................................................................................................................... 

c) ..................................................................................................................................... 

d) …………………………………………………………………………………........... 

e) ....................................................................................................................................  

f) .......................................................................................................................................  

g) .................................................................................................................................. 
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h) .......................................................................................................................... 

 

 

 

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

                                                                Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 20 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

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

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

REGON .............................................................. .......................................................... 

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

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

((zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  2222  uusstt..11  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa    2299  ssttyycczznniiaa  22000044rr..PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh))  

 

 

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zadanie pn.:  

 

„Remont  dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2011 r.” 

 

 

OOśśwwiiaaddcczzaamm  ,,  żżee  

  

WWyykkoonnaawwccaa,,  kkttóórreeggoo  rreepprreezzeennttuujjęę  ssppeełłnniiaa    wwaarruunnkkii  ddoottyycczząąccee  ::  

  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

    wykonania zamówienia; 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

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

                                                                          Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Wypełniają  tylko osoby fizyczne 

 

 

 

Prowadzące  swoją działalność na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 

 

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

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

REGON ........................................................................................................................... 

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

 

              Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 

            ((  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa    2299  ssttyycczznniiaa  22000044rr..  --  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh))  

 

 

Składając ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zadanie pn.:  

 

„Remont   dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2011 r.” 

 

  

Oświadczam (my), że  w stosunku do  Wykonawcy (Firmy), którego  reprezentuję: 

 

- nie otwarto likwidacji            /  otwarto likwidację   *        

- nie ogłoszono upadłości        / ogłoszono upadłość  * 

 

* - niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                        Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

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

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

REGON ........................................................................................................................... 

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

 

              Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   

((    aarrtt..  2244  uusstt..11  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa    2299  ssttyycczznniiaa  22000044rr..  --  PPrraawwoo  zzaammóówwiieeńń  ppuubblliicczznnyycchh))  

 

 

 

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  na zadanie pn:  

 

 

„ Remont   dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2011 r.” 

 

  

 

Oświadczam (my), że  w stosunku do  Wykonawcy (Firmy), którego  reprezentuję (my ) brak jest 

podstaw do wykluczenia  z niniejszego postępowania z powodu nie spełnienia  

warunków określonych w art.24, ust.1 – Prawo zamówień publicznych: 

 

1) Wykonawca (Firma), którego reprezentuję (my) nie wyrządził szkody, nie wykonując  

      zamówienia   lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem  

      sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

 

2) w stosunku do Wykonawcy (Firmy), którego reprezentuję (my) nie otwarto likwidacji, ani nie 

     ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia  

     układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 

     zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

3) Wykonawca  (Firma), którego reprezentuję (my) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub  

     składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 

     przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub  

     wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt  od 4 do 8 nie zostały prawomocnie skazane za  

     przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  

     przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko  

     środowisku przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub  



 23 

     inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

     przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  

     mających na celu   popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

 

5) w stosunku do Wykonawcy (Firmy), którą reprezentuję (my) Sąd nie orzekł zakazu ubiegania  

     się o zamówienia  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za  

     czyny zabronione pod  groźbą kary. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                          Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy   

 

 

W przypadku wykonawców nie będących podmiotem zbiorowym pkt. 5 wykreślić,                 
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Załącznik nr 5 do SWIZ 
Projekt umowy 

 

UMOWA O 

ROBOTY BUDOWLANE 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu …2011 roku w 

Leoncinie pomiędzy:  

Gminą Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy ....................................................................................................................... 

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .............................................................................. 

a ……………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….. 

umowa następującej treści : 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zatwierdzony protokół postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w roku 2011. 

Remont polega na równaniu za pomocą równiarki samojezdnej  wraz z zawałowaniem oraz 

cząstkowym remoncie dróg o nawierzchni gruntowej ulepszonej pospółką, gruzem, piaskiem  

2.W zakres zamówienia wchodzi: 

2.1 Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym gr. 20 po zagęszczeniu                 2 000 m² 

2.2 Uzupełnienie ubytków pospółką gr. 15 cm po zagęszczeniu                 1 000 m² 

2 3 Równanie dróg o nawierzchni gruntowej w ilości ok.          250 000  m²  

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z                     

a) specyfikacją istotnych warunków zamówienia , ustawą PZP 

b) zasadami wiedzy technicznej 

c) obowiązującymi przepisami prawa 

d) przepisami o ruchu drogowym, 

§ 2 

TERMINY 

1. Zakończenie realizacji zadania –15 grudnia 2011r. 

2. Rodzaj, zakres, miejsce, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót oraz 

inne ustalenia uzupełniające zostaną każdorazowo określone w protokóle wprowadzenia na 

dany odcinek drogi. 

3. Termin odbioru robót częściowych określa protokół wprowadzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w  ust. 2 na poszczególne drogi. 

§ 3 

MATERIAŁY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .     

     Materiały powinny odpowiadać wymogom ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i 

      robót. 

§ 4 
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OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na poszczególne drogi na podstawie protokołu wprowadzenia, 

podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2) odbioru robót określonych w  ust.1 po ich zakończeniu, w terminie do 3-ch dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę  poszczególnych prac do odbioru. 

3) dokonania zapłaty za prawidłowo wykonane roboty. 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia;  w tym celu Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, 

zabezpieczyć teren robót budowlanych wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 

urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku 

i stanie technicznym teren robót oraz drogi wykorzystywane w celach  

      transportowych na potrzeby prowadzonych robót, 

 2)   wykonania robót z materiałów własnych,  

3)   składowania materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych i   

      protokolarnego  przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 

4    niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód  

      powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy, 

5) zapłaty odszkodowania z tytułu szkód mogących zaistnieć, w wyniku zdarzeń losowych i 

ponosi odpowiedzialność cywilną z tego tytułu, 

6) poniesienia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie powstałe szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących swoich pracowników, podwykonawców, osób 

trzecich i pracowników Zamawiającego, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

7) ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i 

koordynację tych robót. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie umowne na wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 wynosi 

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie obmiarowe, zgodnie z ilością 

faktycznie  wykonanego remontu dróg, wg cen jednostkowych wynikających z oferty 

przetargowej, sporządzonej zgodnie ze SIWZ, tj.: 

2.1 Uzupełnienie ubytków pospółką (gr. 15 cm po zagęszczeniu) 

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 
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2.2 Uzupełnienie ubytków materiałem gruzowym (gr. 20  po zagęszczeniu)  

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

2.3  Równanie wraz z wałowaniem  za 1 m2 

……….… zł / netto (słownie złotych: ………………………………………………….) 

…………………………………………………………………………………………… 

……….… zł VAT ……. % (słownie złotych: …………………………………………..) 

…………………………………………………………………………………………… 

….......... zł brutto słownie złotych: …………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………..) 

3. Roboty budowlane będą wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 

przepisami  robót. 

   4. Rozliczanie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi    

wystawionymi w oparciu o potwierdzony protokolarnie faktycznie wykonany zakres robót. 

5. Zamawiający będzie regulował należność faktury wystawionej przez Wykonawcę, po odbiorze 

prac i po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 30 dni od daty dostarczeniu faktury 

Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy nr …………. 

6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

§ 7 

ODBIORY ROBÓT 

Odbiór wykonanych robót  zostanie dokonany po zakończeniu etapu realizacji zadania i 

zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru . Zamawiający dokona odbioru 

robót w terminie nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia. 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 

12 miesięcznej gwarancji jakości bez robót równania dróg. . 

Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

2 W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 

3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie 

podanym przez Zamawiającego. 

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 

określając rodzaj stwierdzonej wady. 

4 . Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad 

podając jednocześnie termin ich wykonania. 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania postanowień niniejszej umowy . 

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający 
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będzie naliczał Wykonawcy następujące kary umowne: 

- za niewykonanie robót w terminie - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ; 

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym – 0,2% 

wartości wynagrodzenia umowy brutto określonego w § 6 ust. 1za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

    kar umownych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego 

zamówienia. 

§ 11 

1. Ze strony Zamawiającego bezpośredni nadzór nad przedmiotem umowy będzie prowadził 

………………………………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do występowania w sprawach związanych 

z wykonywaniem umowy będzie …………………….. 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo 

zamówień publicznych” , a w sprawach nie uregulowanych w wyżej wymienionej ustawie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:  dwa egzemplarze  dla 

Zamawiającego jeden egzemplarze dla Wykonawcy.  

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 

 

................................           .......................................... 
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Załącznik nr 6 
……………………. 

Pieczęć firmowa 

 

 

Formularz obliczenia ceny 

 
„Remont dróg gminnych  o nawierzchni gruntowej ” 

 

 

Lp. OPIS ROBÓT JED. 

MIAR 

ILOŚĆ JEDN. CENA 

JEDN. 

Netto 

WARTOŚĆ 

netto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Uzupełnienie 

ubytków materiałem 

   gruzowym gr. 20 cm 

 

m2 

 

2 000  

 

  

2.    Uzupełnienie 

ubytków pospółką   

   gr. 15 cm 

 

m2 

 

1 000 

 

  

3. Równanie wraz z 

wałowaniem  

 

 

m2 

 

250 000 
  

 

 

 

Razem: wartość netto .................słownie: .............................................................................) 

                      

podatek VAT .. … % tj.  .................zł(słownie:......................................................................) 

               

wartość brutto .......................... zł (słownie;...........................................................................) 

 

 

 

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

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

                                                                                                                                                                           

Podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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