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I. Zamawiający:

Zamówienia publicznego udziela:
Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3,

05-155 Leoncin

(nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego)

NIP 531-16-66-399 REGON  013270471
www.leoncin.nbip.pl, mail: ug.leoncin@tlen.pl

Sekretariat: tel. (22) 785-65-82/85 tel./fax (22) 785-65-82/85, 785-66-00
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej p. z. p.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy p. z. p.
III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji      

         nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin wraz z wykonaniem 
         podbudowy zgodnie z przedmiarem robót -   załącznik nr 1 do SIWZ

1.1  Zakres robót  obejmuje:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km - 0.62

2) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gruz ceglany grubości 15 cm - 2 790 m² 

3) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod 

   warstwy  konstrukcyjne nawierzchni     - 2 480  m²   

4) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni  drogowych z betonu, kostki -  2 480 m²

5) Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych  - 2 480 m²    

6) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

wiążąca) -  2 480  m²   

7) Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 2 480 m²  

8) Skropienie emulsja nawierzchni drogowych  -  2 480    m²  

9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa

    ścieralna)    - 2 480 m²    

2. Założenia 

                 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem 

                         robót - Załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania 

się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za 

roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania.



3) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i  normami oraz przy zachowaniu przepisów 

BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych 

u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia 

pod  kierownictwem  osób  posiadających  wymagane  przygotowanie  zawodowe  do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy,  posiadające  aktualne  atesty  i  certyfikaty  pozwalające  na  ich  stosowanie. 

Transport  materiałów  na  plac  budowy  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja  maszyn  i 

urządzeń obciążają Wykonawcę.    

5) Wykonawca  zabezpiecza  teren  robót  mając  w  szczególności  na  względzie  mienie 

Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt zabezpieczyć, sprzęt oraz materiały.

6) Wykonawca  w  trakcie  wykonywania  robót  ponosi  odpowiedzialność  za 

bezpieczeństwo swoich  pracowników oraz innych osób znajdujących  się w obrębie 

przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

7) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej.

8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych 

(śmieci, gruz i inne).

9) Po  zakończeniu  robót,  ale  przed  ostatecznym  odbiorem  przez  Zamawiającego 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  budowy  wraz  z  terenem 

przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

10) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 36 miesięcy od daty 

końcowego  odbioru  robót.  Okres  rękojmi  ustala  się  na  3  miesiące  ponad  okres 

gwarancji. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 

usuwania ujawnionych wad.

11) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający 

dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, 

tzn. z przedmiaru robót.

12) Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za 

termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu 

odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i  

wyznaczą  termin  do  ich  usunięcia.  W takiej  sytuacji  za  dzień  końcowego  odbioru 

przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

13) Przed  przystąpieniem  do  końcowego  odbioru  robót  Wykonawca  przedstawia 

Zamawiającemu  protokoły  z  wykonanych  prób  i  badań  jakie  były  niezbędne  do 

prawidłowej  realizacji  zamówienia,  certyfikaty  lub atesty  na zastosowane materiały, 

dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

3.Kod CPV.; 45.23.31.40-2; 45.23.32.20-7
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w 

terminie do dnia  30.11.2011 roku.

V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom:

1.O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki, dotyczące:
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  i  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 -  

treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

                 2)   kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia 

                        potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

                        zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

                        W przypadku polisy opłaconej w USD lub w EURO wartość kwoty ubezpieczenia

                         zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Wykonawca 

                        winien  być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

       działalności  gospodarczej na kwotę co najmniej 200 000 zł.

3.Zamawiający  oceni  spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych w ust. 1 na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.
4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p. z. p.  

Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
1) Oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy p.z.p. - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2) aktualnego odpisu 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  ustawy  p.z.p.  (wyklucza  się  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) 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 



p.z.p.

3)   aktualne  zaświadczenie  z  właściwego  oddziału  ZUS lub  KRUS potwierdzające,  że 

wykonawca  nie  zalega  z    opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  lub 

społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty)  

4)   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  

     5)  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

           uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

           załącznik nr 6          

6)      wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem złożenia ofert , a jeśli 

            okres prowadzenia działalności jest  krótszy to w tym okresie, robót tożsamych z 

            przedmiotem zamówienia, min. 2 roboty zgodne co do rodzaju z przedmiotem 

            zamówienia, każda o wartości zbliżonej do wartości niniejszego zamówienia z 

            podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – potwierdzone 

      dokumentami, iż zostały one wykonane należycie,    - załącznik nr 5     
5.Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt.  2  składa  dokument  lub 

dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli  w kraju  pochodzenia  osoby lub  w kraju,  w  którym Wykonawca ma siedzibę  lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 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.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający 

może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w 

którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Wykonawcy  w  okolicznościach,  o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p. z. p. na podstawie złożonego oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do 

wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Wykonawcy  w 



okolicznościach,  o  których  mowa  w art.  24  ust.  1  ustawy  p.  z.  p.  zostanie  dokona na 

zasadzie:  wykonawca  spełnia/nie  spełnia przesłanki  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7.Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty:

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
2) podpisanego  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o 

udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
3) kosztorysu ofertowego sporządzonego według przedmiaru robót
4) oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej  załącznik nr 3
5) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika
6) pełnomocnictwa  dla  pełnomocnika  ustanowionego  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.

8. Oferta wspólna

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

8.2. W przypadku, o którym mowa w p. 8.1.  wykonawcy ustanawiają pełnomocnika   do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli 

wszystkich pozostałych Wykonawców i załączone do oferty.

8.3.  Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje  się odpowiednio  do wykonawców,  o których 

mowa    w p. 8.1.

8.4 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 

przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi złożyć oświadczenie 

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy .

8.5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa  w p. 8.1. zostanie wybrana zamawiający 

będzie  żądał  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.

8.6   Wymaganie  dot.  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  winny  być  spełnione  przez  co 

najmniej  jednego  Wykonawcę  występującego  wspólnie  z  innymi  (wymaganie  nie 

podlega sumowaniu).

8.7  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie   

      lub   nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

Obowiązujące zasady!

1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. 2 i 3.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.
3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w 

przypadku  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 



wątpliwość co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej:

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną 

trwałą  techniką  w  sposób  zapewniający  jej  czytelność  i  podpisana  przez  osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3.Każda  zapisana  strona  oferty  łącznie  ze  wszystkimi  załącznikami  powinna  być  kolejno 

ponumerowana.
4.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający 

odczytanie  błędnego tekstu (przekreślone),  parafowane i  datowane własnoręcznie  przez 

osobę podpisującą ofertę.
5.Ofertę  należy  złożyć  na  druku  "OFERTA"-  załącznik  nr  2 do  SIWZ,  bez  nanoszenia 

jakichkolwiek zmian.
6.Cena  określona  w  ofercie  jest  ceną  ryczałtową  i  musi  być  skalkulowana  w  sposób 

jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości  zamówienia oraz zawierać 

koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w przedmiarze robót oraz 

inne koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie 

niezbędne do całkowitego i należytego wykonania tego przedmiotu zamówienia.
Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku.

Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o  

cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).
Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym 

negocjacjom.
7.Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która 

ma  być  realizowana  przez  podwykonawcę  Zamawiający  uzna,  że  całość  zamówienia 

będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
8.Wykonawca  może  zastrzec,  że  określone  informacje  zawarte  w  ofercie  nie  mogą  być 

udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania.  Informacje  podlegające  zastrzeżeniom 

powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty.
9.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w 

zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane 

Wykonawcy oraz w napis:
" Oferta na modernizację nawierzchni  drogi gminnej we wsi Nowy Secymin  gmina 
Leoncin". Nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 14 listopada  2011  roku.

10. Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferta  złożona  po  terminie  przewidzianym  na  składanie  ofert  zostanie  niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy.



VII. Odrzucenie oferty:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli:

1.jest niezgodna z ustawą: p. z. p.

2.jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p. z. p.

3.jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji

4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5.została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert

6.zawiera błędy w obliczeniu ceny

7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p. z. p.

8.jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VIII. Ocena ofert:

1.Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria:

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA 

1 CENA 100 %

2.Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1/ Kryterium "Cena" oceniane będzie jak niżej

pkt 100 
C

CX
O

min ×=

gdzie:

X - wartość punktowa ocenianego kryterium

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert

Co - cena ocenianej oferty

Założenie:

1) Punktacja  jaką  otrzyma  Wykonawca  w  ramach  kryterium  cena  w  niniejszym 

postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej.

2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 

100 pkt. w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt).

3) Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

3.Ocena końcowa oferty:

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca 

może uzyskać 100 pkt.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:



1.W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w formie 

pisemnej.
2.Zamawiający ustala, że w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się Wykonawców 

z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem faksu muszą być 

one każdorazowo potwierdzone na piśmie.

4.    W przypadku pobierania siwz przez Wykonawcę ze strony internetowej Zamawiającego, 

Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przekazania  wyjaśnień  i  modyfikacji  siwz  w  formie 

publikacji tych wyjaśnień i modyfikacji na stronie internetowej na której zamieszczona jest 

siwz.
5.Korespondencję należy kierować na adres:

                 Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  05 - 155 Leoncin 

                 (nazwa (firma) i adres Zamawiającego)

6.Godziny pracy Zamawiającego są następujące:  09.00 – 17.00 poniedziałek, pozostałe dni 
wtorek – piątek  8.00 – 16.00

7.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

w sprawach formalno-prawnych:

Barbara Kicińska - insp. ds. gospodarki komunalnej 
(imię i nazwisko)

tel/x(22)785-65-82,  

785-65-85, wew. 18

fax: ( 22) 785-00-66,

w sprawach przedmiotu zamówienia :

Aniela Jarząbek - insp. ds. budownictwa  i inwestycji
(imię i nazwisko)

tel/fax785-65-82,  

785-65-85, wew. 18

fax: ( 22)  785-00-66,

X. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ:

1.Wykonawcy może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie na 

piśmie,  nie  później  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu 

składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p. z. p.).
2.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert.
3.Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym mowa w ust.  1,  lub  dotyczy  udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
4.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1.
5.Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p. z. p.), a wykonawców którzy pobrali  



siwz ze strony internetowej uważa się za poinformowanych o treści wyjaśnień modyfikacji w 

dacie ich zamieszczenia na stronie internetowej. 
6.Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

XI. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30 dni licząc  od  dnia,  w  którym upływa  termin 

składania ofert.

XIII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - 

w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w Urzędzie Gminy Leoncin ul.  Partyzantów 3, 05-155 

Leoncin pokój nr 8 (sekretariat) do dnia  14 listopada  2011 r. do godz. 10 : 00

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj.  14 listopada  2011 r. o godz. 10 : 30  w Urzędzie 

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

XV. Umowa: 

1.Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN.

2.Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną prowadzone do treści  zawieranej  umowy w 

sprawie zamówienia publicznego:

1) Strony oraz data umowy
2) określenie  przedmiotu  umowy  -  zgodnie  z  SIWZ;  załącznikiem  do  umowy  będzie 

wypełniony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy
3) termin wykonania robót budowlanych - zgodnie z SIWZ
4) postanowienia rozdziału III SIWZ "opis przedmiotu zamówienia"
5)     zapis określający, że spory mogące powstać na tle zawartej umowy strony będzie rozstrzygał 

sąd właściwy ze względu na siedzibę  Zamawiającego
1) Projekt umowy - załącznik  nr 7

XVI. Formalności związane z podpisaniem umowy:

1.Umowa  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 

5 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy p. 

z. p.

3.Podpisanie  umowy nastąpi  w miejscu i  czasie  określonym przez  Zamawiającego,  o  czym 

wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

4.Przed  podpisaniem  umowy  strony  ustalą:  osoby  reprezentujące  Wykonawcę  oraz 

Zamawiającego.

5.Ustala się, że umowa zostanie podpisana w trzech egzemplarzach – dwa egz. Zamawiający 

jeden egz. Wykonawca.  .

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



XVIII. Udostępnianie dokumentacji:

1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
2.Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub 

unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

3.Wykonawca  może  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  udostępnienie 

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a 

Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1.Wykonawcom,  a  także  innym podmiotom,   których  interes  doznał  uszczerbku  ,  a   także  

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "środki ochrony 

prawnej" ustawy p.z.p.

2.Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198  ustawy p.z.p.

3.Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198 g ustawy p.z.p.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - przedmiar robót 
2.   Załącznik nr 2  - druk "Oferta"
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
4.  Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy
5.   Załącznik nr 5 – wykaz zrealizowanych robót
1. Załącznik nr 6 – oświadczenie o uprawnieniach

7. załącznik nr 7 – projekt umowa o roboty budowlane



Załącznik nr 1 do swiz

PRZEDMIAR ROBÓT

„ Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin” 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenie j. m Poszcz. Razem

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. KNR 2-01

0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 
trasa dróg w terenie równinnym 
0.620

km 0.620

Razem 0.620
2. KNNR 6

0113-01
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gruz 
ceglany  gr. 15 cm
2790 

m² 2790.000

Razem 2790.000
3 KNNR 6 

0103-01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 
ręcznie  w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
2480

m² 2480.000

Razem 2480.000
4 KNNR 6   

1005-05
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z 
betonu, kostki
2480 m² 2480.000

Razem 2480.000
5. KNNR 6

1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

2480
m² 2480.000

Razem 2480.000
6 KNNR 6

 
0308-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm warstwa wiążąca
2480

m² 2480.000

Razem 2480.000
7 KNNR 6

1005-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych

2480

m² 2480.000

Razem 2480.000
8 KNNR 6

1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

2480
m² 2480.000

Razem 2480.000
9 KNNR 6

 0309-01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)

2480

m² 2480.000

Razem 2480.000



Załącznik nr 2

do SIWZ

      dnia      

pieczątka firmy

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego)

O F E R T A

I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy:      
Adres siedziby:      
NIP:       REGON:      
Tel.       Fax.      

II. Przedmiot oferty:
     1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dotyczących: „ Modernizacji nawierzchni drogi

         gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin” . 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z przedmiarem robót 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się do 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  pełnym  zakresie  zgodnie  z  wymaganiami 

Zamawiającego. 

III. Termin wykonania umowy.
Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ...................................

IV. Cena oferty:
Ustalamy cenę za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę 

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... )

V. Podwykonawca:
Informujemy,  że  zamierzamy/nie  zamierzamy*) powierzyć  wykonanie  części  zamówienia 

podwykonawcy.

Zakres prac powierzonych podwykonawcy: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………….

*) niewłaściwe skreślić

VI. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:
(Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty).

VII. Oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczam(y), że Wykonawca:

Oświadczam(y), że Wykonawca spełnia warunki, dotyczące:

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  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Oświadczam(y), że Wykonawca:

1) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert
2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy 

w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.

Oferta  została  złożona  na        ponumerowanych  kolejno  stronach  łącznie  ze  wszystkimi 

załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.



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

              (podpis  Wykonawcy)



Załącznik Nr 3 do SIWZ

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

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o odbyciu wizji lokalnej 

Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną na Placu Budowy i uzyskaliśmy informacje potrzebne do 

przygotowania  oferty  i  wyceny  robót  budowlanych  przewidzianych  do  wykonania  zgodnie  z 

postanowieniami SIWZ.
Po  uzyskaniu  wspomnianych  informacji  stwierdzamy,  że  roboty  budowlane  wykonamy  zgodnie  z 

wymogami  SIWZ,  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  przy  zachowaniu  należytej  staranności, 

przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

     , dn.      

...............................................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ



      dnia      

pieczątka firmy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na  : 
„ Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin gmina Leoncin” 

(wskazać tryb) (wskazać przedmiot zamówienia)

nr postępowania: GK.341.p.n.8.2011

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego Wykonawcy

Oświadczam, że ….……………………………… nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
                    (oznaczenie Wykonawcy)

zamówienia  publicznego  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

dalej p.z.p.

Zgodnie z art.  24 ust.  1 ustawy p. z. p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się:

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;
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;
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;
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;
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;
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  także  za 

przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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) 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;
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.

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

                (podpis  Wykonawcy)





                                                                                                                     Załącznik 5 do SWIZ

............................................           
    (Pieczątka Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót

          Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu  lat robót tożsamych swoim zakresem            
          z  przedmiotem zamówienia potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty zostały 
          wykonane należycie.

l.p. Przedmiot 
zamówienia

Miejsce
i data wykonania

Wartość
robót Inwestor

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

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

( podpis  wykonawcy)



                                                                                                                   Załącznik Nr 6 do swiz

OŚWIADCZENIE

do postępowania o zamówienie publiczne pn.: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi 
Nowy Secymin gmina Leoncin

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*: 

Nazwa (firma) ................................................................................................................................... 

Siedziba i adres .......................................................................................................... 

Nr telefonu/faksu........................................................................................................ 

NIP.................................................nr.  REGON ….................................................... 

Oświadczam / oświadczamy*, że: osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(zgodnie z wymaganiami określonymi w  s i w z ). 

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

                                                                                                                      ( podpis  wykonawcy) 

niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWIZ



- PROJEKT-
UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta dnia .................................  2011 roku w Leoncinie 

w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  po-

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

NIP : 531-16-66-399;  REGON  013270471 

reprezentowaną  przez: 

Wójta Gminy ……………………………………………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………………

zwaną  w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a   ........................................................................................................................

NIP : .................;  REGON...................................................................................  

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy 

Secymin gmina Leoncin 

2. Umowa obejmuje:

a) realizację wszystkich robót wynikających z przedmiaru robót.

b) dokonywanie wszelkich koniecznych zgłoszeń przed przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót.

§ 2
Szczegółowy zakres robót

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z 

niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego  i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie 

z normami, oraz przepisami dotyczącymi technologii, a w szczególności zgodnie z:

- Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi,

- ogólnymi warunkami technicznymi wykonania,

- przepisami nadzoru budowlanego i odpowiednich służb.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z, zakresem prac oraz ze stanu placu budowy.

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skalkulowanie  wynagrodzenia  za  przedmiot 

Umowy. 

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany:

1. przekazać Wykonawcy plac budowy 

2. dokonać odbioru wykonanych prac,

3. zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4



Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami,

b) przejęcia terenu budowy,

c) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i 

składowania  wszelkich  urządzeń pomocniczych  i  zbędnych  materiałów,  odpadów i  śmieci 

oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie budowy,

d) zabezpieczenia  i  oznakowania  prowadzonych  robót  oraz  dbania  o  stan  techniczny  i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

e) zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,

f) zapewnienia  wykonywania  robót  za  pomocą  sprzętu  spełniającego  wymagania  norm 

technicznych,

g) zgłaszania do protokolarnego odbioru robót zanikowych,

h) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż., warunków wymaganych 

przez Prawo Budowlane oraz Prawo o ruchu drogowym,

i) ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na placu budowy,

j) ochrony i ubezpieczenia materiałów i sprzętu dostarczonych przez Zamawiającego,

k) ubezpieczenia budowy/terenu budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,

l) zagospodarowania terenu budowy na własny koszt,

ł) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o  planowanych odbiorach, w tym - o odbiorze 

końcowym na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem,

m) przekazania  Zamawiającemu  przy  odbiorze  robót  atestów  i  gwarancji  udzielonych  przez 

dostawców materiałów i urządzeń,

n) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, 

do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu 

co najmniej do stanu pierwotnego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

3. Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

4. Wykonawca  gwarantuje  dostarczenie  na  własny  koszt  materiałów  pomocniczych  do 

zabezpieczenia elementów budowy.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przy  zastosowaniu  materiałów  i 

urządzeń  odpowiadających  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  

stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  przede  wszystkim  własnymi  siłami, 

uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców.

7. Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Zamawiającego

8. Przed  zawarciem  umowy  z  podwykonawcami  Wykonawca  zobowiązuje  się  udzielić 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.



9. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za  roboty,  które  wykonuje 

przy pomocy podwykonawców.

10. W  umowach  z  podwykonawcami  Wykonawca  powinien  zapewnić,  aby  suma  wynagrodzeń 

ustalona  w  nich  za  zakres  robót  wykonanych  w  podwykonawstwie  nie  przekroczyła 

wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie.

11. Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania  od Wykonawcy zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  ten 

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

§ 5
Rozpoczęcie prac

Wykonawca  zobowiązuje  się  rozpocząć  wykonywanie  przedmiotu  Umowy  niezwłocznie  po 

podpisaniu Umowy. 

§ 6
Termin zakończenia prac

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień ....................... 2011  r.

§ 7
Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest  bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

Umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór 

tych robót przez Inwestora nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, 

nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Zamawiający  dokona  odbioru  końcowego.  Zakończenie  czynności  odbioru  winno  nastąpić 

najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

4. Jednocześnie  z  pisemnym  powiadomieniem  Zamawiającego  o  planowanym  odbiorze,  na  co 

najmniej  7  dni  przed  dniem  odbioru  końcowego,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności:

a) świadectwa jakości,

b) certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób,

c) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

d) wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  przez  Wykonawcę 

sprawdzeń i badań,

e) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z 

przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru i będzie stanowił podstawę do wypłaty.

§ 8
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe  w 

kwocie .................... zł  netto + podatek VAT (słownie złotych: %  ..........zł ), tj.  ...........zł brutto  



(słownie złotych: ......................... brutto).

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją    

   przedmiotu Umowy. Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wnikliwej analizy 

   dokumentacji.

3. Należność za wykonany przedmiot umowy zostanie przekazana przelewem  na konto Wykonawcy   

    terminie 30  dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Na wypadek, gdyby zamawiający uznał za konieczne zaniechanie części robót objętych 

przedmiotem zamówienia to będzie miał prawo odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia.

5. Kary za nie dotrzymanie terminów realizacji umowy wynoszą :

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych usterek  0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 30 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto

§ 9

GWARANCJA
1. Na  wykonane  roboty  i  materiały  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy,  Wykonawca  udziela 

gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego.    

2. Wykonawca  w  dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  dostarczy  Zamawiającemu   kartę 

gwarancyjną, w której zagwarantuje między innymi, że wykonane roboty zapewniają bezpieczne i 

bezawaryjne użytkowanie,  a także,  że udziela gwarancji  jakości na technologie wykonania i  na 

bezpieczeństwo i bezawaryjność użytkowania  oraz dostarczy próby laboratoryjne wbudowanego 

materiału.

3. W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przystąpienia  do 

usuwania  wad  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni 

kalendarzowych  od  momentu  doręczenia  takiego  wezwania,  oraz  usunąć  wadę  w  terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Okres  gwarancyjny  nie  zostanie  uznany  za  zakończony  dopóki  nie  zostaną  usunięte  przez 

Wykonawcę  wady  zgłoszone  do  czasu  upływu  okresu  gwarancyjnego,  a  potwierdzeniem 

zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek, Zamawiający może, 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,  powierzyć  naprawę innej  osobie na koszt  i 

ryzyko Wykonawcy. 

§ 10
Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej  umowy o ile  nie jest istotna może nastąpić za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11



Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory,  wynikłe  w związku z realizacją  przedmiotu  umowy,  strony zobowiązują  się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

2. W  sprawach,  których  nie  reguluje  niniejsza  umowa,  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw.

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 

egzemplarze dla Zamawiającego,  jednym egzemplarz  dla Wykonawcy.

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

    

ZAMAWIAJACY                                                                     WYKONAWCA

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


	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
	zwana dalej (SIWZ)
	WAGA 

	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 
	Wykaz wykonanych robót
	GWARANCJA


