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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
    Gmina Leoncin  
    ul. Partyzantów 3 
    05-155 Leoncin 
    Telefon/fax. : 0-22 785-65-82/85, 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 /1/2010. 
   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 powyŜej. 
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 (tekst jednolity – Dz. U. 223 poz. 1655 z roku 2007 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. 
3.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia art.10, ust.1 (oraz art.39-46) ustawy 
       Prawo zamówień publicznych. 
3.4  Ilekroć w niniejszej instrukcji uŜyte jest pojęcie „ustawa” naleŜy przez to 
       rozumieć ustawę „Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1. 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1  Równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Leoncin w 2010 roku” 
       CPV – 45.23.31.41-9 – roboty w zakresie konserwacji dróg 
4.2 Zakres zamówienia obejmuje : 
      Równanie dróg gruntowych na terenie gminy Leoncin za pomocą równiarki samojezdnej  
      wraz z zawałowaniem w terminach, miejscach  i ilościach  określonych przez   
      Zamawiającego.  
      Zamówienie obejmuje  około 400 000 m².  
4.3 Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
      ofertową obejmuje takŜe  właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
5.     INFORMACJA DOTYCZ ĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
        I WARIANTOWYCH 
5.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.2   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZAMÓWIE Ń UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których 
      mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
    Zakończenie realizacji - 31 grudnia  2010 r. 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
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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 jeŜeli  
          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 nienaleŜycie, jeŜeli 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, jeŜeli 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, rozłoŜenie 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 takŜe 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 takŜe 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 
          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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
           przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
           popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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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 takŜe 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 takŜe 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 złoŜonych oświadczeń 
 i dokumentów opisanych w pkt.9. 
8.3.     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
 określone w pkt.8.1. moŜe 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 
 przedłoŜyć 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 złoŜyć następujące dokumenty: 
9.2.1   aktualny odpis z właściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
 w celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 (pkt. 
 8.2.2. niniejszej specyfikacji wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
 terminu doskładania ofert. 
 W stosunku do osób fizycznych naleŜy złoŜyć oświadczenie w zakresie 
 art.24 ust.1, pkt 2 ustawy (pkt. 8.2.2. niniejszej specyfikacji) – załącznik 3. 
9.2.2.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –załącznik nr 4 art.24  
           ust.1 
9.3.     JeŜeli 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, Ŝe: 
 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 
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9.4.     JeŜeli 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 złoŜone przed 
 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
 samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
 osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 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 naleŜy 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 , Ŝe łącznie spełniają te warunki. 
 b. dokumenty wymienione w pkt. 9.2.1. oraz oświadczenie z art.24.ust.1 składa kaŜdy z   
     Wykonawców oddzielnie. 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
10.1.   Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty”- zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych     
           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 moŜliwości składania ofert częściowych . 
 Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
10.4.  Wraz z ofertą naleŜy złoŜyć 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 naleŜy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
 we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli 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 złoŜeniem oferty . 
10.7.   Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego:        
           Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin i  będzie oznaczona  nazwą i      
            adresem Wykonawcy oraz oznaczona napisem ; 
 „Równanie dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 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. 
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10.9   Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert moŜe zmienić lub wycofać 
 ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o     
 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 
10.10.  Wykonawca nie moŜe wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do 
  składania ofert. 
10.11.   Podwykonawstwo 
10.11.1 Zamawiający Ŝąda 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 moŜe 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 naleŜy podać w formularzu oferty „ tj.: załączniku nr 1 
11.2.   Cenę naleŜy 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 naleŜy podać cenę za 1 m2 wyrównanej drogi wraz z  
        zawałowaniem 
12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 
      ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWC Ą I UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 
12.1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie 
         treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
         niezwłocznie lecz nie później niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
         warunkiem ,Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
         później niŜ do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania                
         ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami , bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 
         przekaŜe 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 naleŜy kierować 
          na adres: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, ug.leoncin@tlen.pl 
12.3.  JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia jest 
          niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuŜy 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  
          0-22 786-65-82/85, 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.  JeŜeli wykonawca otrzyma informację faksem – treść tej informacji odsyła zwrotnie pod                
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          wskazany nr faksu z adnotacją, Ŝe informacja doszła i jest czytelna ze wskazaniem daty jej  
         otrzymania. 
12.8. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,          
          Zamawiający domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany        
          przez Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się  
          Wykonawcy z jego treścią 
12.9  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
13. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
      Zamawiający w postępowaniu  przetargowym nie przewiduje wniesienia wadium. 
14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
      Ofertę naleŜy złoŜyć: 
      Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , sekretariat pokój nr 8 
      Termin składania ofert upływa  w dniu  1 kwietnia 2010r. 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 ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
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 
         Wykonawców , którzy złoŜyli oferty. 
16. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
16.1.  Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi: 
          W dniu 1 kwietnia 2010r. godz. 10:10  w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy  
          Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin , sekretariat 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 kaŜdej 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 złoŜonych 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 raŜąco 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. 
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17.6. JeŜeli zostaną złoŜone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców 
         którzy złoŜyli te oferty , do złoŜenia ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach           
         dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ ceny w złoŜonych ofertach. 
17.7  Z pośród ofert nie odrzucone zostanie wybrana oferta z najniŜszą ceną.  
          Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru: 
  Cn 
 X = -------. x 100%   Cn - cena oferty z najniŜszą 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 najniŜszą ceną ) 
          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 złoŜyli oferty o: 
          a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę , firmę albo imię i nazwisko,  
              siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawcy, którego ofertę w, uzasadnienie    
              jej wyboru oraz nazwy, firmy albo imiona i nazwiska, siedziby , albo miejsca   
              zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznana  
              ofertom w kaŜdym 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 moŜe 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 Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
19.2.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
19.3.  W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum Zamawiający przed zawarciem 
           umowy zaŜąda złoŜenia 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, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
          zamówienia oraz poniósł lub moŜe 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; 
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         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 Ŝądanie 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 waŜnego 
          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, jeŜeli 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 niŜ określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 
              w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
             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 moŜe 
           przedłuŜyć termin składania ofert. 
20.9.   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania 
            kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
            o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
            lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją 
            równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
            lub udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do 
            postępowania odwoławczego. 
20.10. Wykonawca moŜe 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 waŜnego 
            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, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało  
            rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
20.12.  Zamawiający i odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego  
            Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,  
            jeŜeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe 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  
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            moŜe 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 zastrzeŜeniem zgłoszenia 
            sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 19.15 przez uczestnika, który przystąpił do 
            postępowania po stronie Zamawiającego. 
20.14.  Izba moŜe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia 
            przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem, 
            Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 
            Ŝaden Wykonawca lub jeŜeli 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 uniewaŜnia czynności w 
            postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem 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.   JeŜeli 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. 
20.18.   Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 
             Prezes Izby moŜe zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeŜeli zostały one 
             złoŜone 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  
              (arbitraŜowym), jeŜeli 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 nr 1 do SIWZ 

 
………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy  

    

  

                                                         
                                                                                          DDOO  
          

                                                                                                                    UURRZZĘĘDDUU  GGMMIINNYY  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.“ Równania dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 r.” zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ. 
 
1. Dane Wykonawcy  
    Zarejestrowana nazwa firmy : 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
    
 Zarejestrowany adres firmy : 
............................................................................................................................................................ 
NIP  .................................................................................................................................................... 
REGON .............................................................................................................................................. 
Osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy : 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Numer telefon:.....................................................  Numer faksu : ..................................................... 
 
2. Cena oferty ma zostać podana w/g wzoru : 
      Cena netto wyrównania 1 m² wraz z zawałowaniem           ................................................. zł  
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 
      podatek VAT ( określony    ..........  %  i kwotowo)       .......................................................  zł 
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 

       cena ( brutto)   1 m²  wyrównania wraz z zawałowaniem .............................................. zł 
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 

 
3. Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie  wnosimy do      
    niej zastrzeŜeń oraz  zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty . 
 
4. Oświadczamy , Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany   w specyfikacji     
      istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni. 
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5.  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 
 
6.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy. 
 
7. Oświadczamy , Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania  
      nam  zamówienia do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach , w miejscu  
      i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
8. Oświadczamy, Ŝe wszystkie  strony oferty wraz ze wszystkimi  załącznikami  są  
      ponumerowane  i cała oferta składa się . …………. stron. 
      W niniejszej ofercie  nie zostały złoŜone Ŝadne  dokumenty czy informacje  mogące 
       stanowić  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu art.8  ustawy Pzp za wyjątkiem  
       następujących stron oferty ……………………… 
 
9.   Numer  faksu  na który Zamawiający będzie przesyłał informacje  ……………………. 
 
10.   Załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

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

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

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

                                                                Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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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  ppuubbll iicczznnyycchh))  
 
 

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego  na zadanie pn.:  
 

„Równanie   dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 r.” 
 
 

OOśśwwiiaaddcczzaamm  ,,  ŜŜee  
  
WWyykkoonnaawwccaa,,  kkttóórr eeggoo  rr eepprr eezzeennttuujj ęę  ssppeełłnniiaa    wwaarr uunnkkii   ddoottyycczząąccee  ::   
  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
    jeŜeli 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  ppuubbll iicczznnyycchh))  

 
 

Składając ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego  na zadanie pn.:  
 
„Równanie   dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 r.” 
 
  
Oświadczam (my), Ŝe  w stosunku do  Wykonawcy (Firmy), którego  reprezentuję: 
 
- nie otwarto likwidacji            /  otwarto likwidację   *        
- nie ogłoszono upadłości        / ogłoszono upadłość  *  
 
* - niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
................................ dnia....................                                      ................................................ 

                                                                        Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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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  ppuubbll iicczznnyycchh))  

 
 
 
Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego  na zadanie pn:  
 
 
„ Równanie   dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w 2010 r.” 
 
  
 

Oświadczam (my), Ŝe  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 nienaleŜycie, 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, jeŜeli 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, rozłoŜenia 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  
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     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 takŜe 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- 
 

UMOWA  O ROBOTY DROGOWE 
W dniu ….............................2010  r.  w Leoncinie pomiędzy  
Gminą Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin   
…................................................................................................................. 
w imieniu którego działa : Wójt Gminy Leoncin - 
zwaną w dalszej treści umowy  “Zamawiającym” 
a, …................................................................................................................. 
w imieniu którego działa : 
zwanym w dalszej treści umowy  “Wykonawcą” –  
…...................................................................................................................................... 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu                          
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : 
 
                                                                      § 1. 
Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania równanie dróg                                              
gruntowych wraz z zawałowaniem na terenie gminy Leoncin w roku 2010. 
 
                                                                      § 2. 
1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają : specyfikacja istotnych  
    warunków zamówienia,  oferta wykonawcy. 
2. Zakres robót obejmuje równieŜ wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności 
    związanych z wymogami BHP, organizacją robót. 
 
                                                                      § 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszą umową w terminie do  
     31 grudnia 2010 r. 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, Ŝe warunki  
    prowadzenia robót są mu znane. 
3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przyjmuje do wiadomości, iŜ ponosi wyłączną odpowiedzialność z  
    tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych. 
 
                                                                      § 4. 
1. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej  
    umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
    przepisami prawa. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za : 
   1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
   2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
   3) przeszkolenie stanowiskowe, 
3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy kaŜdą osobę, która przez swój 
    brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraŜa w jakikolwiek sposób naleŜytemu wykonaniu  
    umowy. 
 
                                                                           § 5. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  standardami,  zasadami sztuki drogowej, specyfikacją istotnych   warunków 
zamówienia, ofertą i postanowieniami niniejszej umowy. 
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                                                                         § 6. 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem 
    własnym . 
2. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga  
    kaŜdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
                                                                        § 7. 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w/g  

uzgodnionych cen jednostkowych   rzeczywiście wykonanych robót. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy z podatkiem VAT wyniesie 
     Cena netto wyrównania 1 m² wraz z zawałowaniem           ................................................. zł  
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 
      podatek VAT ( określony    ..........  %  i kwotowo)       .......................................................  zł 
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 

       cena ( brutto)   1 m²  wyrównania wraz z zawałowaniem .................................................... zł 
      (słownie; ................... .............................................................................................................) 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  po wykonaniu obmiaru i  
   odbioru przez Zamawiającego wykonanego zadania lub jego części na podstawie faktury VAT      
    w terminie 30 dni od daty wystawienia.  
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
                                                                     
                                                                      § 8. 
W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez naleŜytej  
    staranności niezgodnie z zasadami sztuki drogowej, normami, obowiązującymi przepisami 
    zasadami BHP, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo : 
   1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 
   2) odstąpić od umowy, 
   3) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową  innym podmiotom na koszt  
       Wykonawcy, 
   4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy naleŜności z tytułu poniesionej szkody, 
 
                                                                       § 9. 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy : 
   1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących   
       przypadkach : 
      a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 15 %   
         wynagrodzenia umownego, 
    2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
        przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w              
       wysokości 15 % wynagrodzenia umownego. 
2. ZastrzeŜenie  kar umownych w ust. 1 nie wyłącza moŜliwości dochodzenia odszkodowania za  
    szkodę przekraczającą wysokość kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania w razie  
    niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy z powodu innych zdarzeń. 
3. Zapis ust. 1 i 2 nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody z innych tytułów, na zasadach 
    określonych w Kodeksie Cywilnym.  
                                                                     § 10. 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są : 
   1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
   2) oferta wykonawcy, 
                                                                     § 11. 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
    aneksu popisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  
    Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,  
     których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  lub zmiany te są korzystne  
    dla Zamawiającego. 
                                                                     § 12. 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
    w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
    Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
    okolicznościach. 
2. W przypadku o którym mowa w ust.1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
    naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
                                                                     § 13. 
Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiąŜą polubownie 
rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 
                                                                     § 14. 
 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
 
                                                                     § 15. 
Umowę niniejszą sporządza się w 3egzemplarzach,  Zamawiający, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
 
 
     
  ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA     
 

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