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11..  NNAAZZWWAA      II    AADDRREESS    ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  
    

          GGmmiinnaa  BBrrooddyy      reprezentowana przez    WWóójjttaa  GGmmiinnyy  BBrrooddyy  

     27 – 230 Brody, ul. St. Staszica 3  

  

          TTeelleeffoonn::      00--4411        227711  ––  1122  ––  0055    

          FFaaxx::                    00--4411      227711  ––  1122  ––  3311      

          ee--mmaaiill::  inwestycyjny.brody@vp.pl 

          aaddrreess  iinntteerrnneettoowwyy::    www.brody.info.pl 

 www.ug.brody.samorzady.pl 

  
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

oznaczone jest numerem  I.341/DD/10 

Wykonawcy porozumiewając się  z Zamawiającym powinni powoływać się  na ten numer,  

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

adres podany powyżej. 

 

22..  TTRRYYBB      UUDDZZIIEELLEENNIIAA      ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 

r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505) 

przepisów wykonawczych wydanych na jej   podstawie  oraz niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) .  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),   

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, 

poz. 1155),   

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,   

 

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 użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć 

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

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej  

 

 

http://www.brody.info.pl/
http://www.ug.brody.samorzady.pl/


 

33..    OOPPIISS  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  
Przedmiotem  zamówienia  jest realizacja zadania   pod nazwą 

               

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––    

uull..  SSppaacceerroowwaa””  

  
 Oznaczenie  według  CPV  

- 45.23.31.23-7 – roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  

- 45.23.32.20-7 – roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg 

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi  dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów o 

długości 380 mb polegające na wykonaniu n/w prac: 

 

Remont polegający na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z 

zagęszczeniem gr. do 10cm  

Wykonaniu warstwy z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 4 cm (warstwa 

wiążąca) 
 

Wykonaniu warstwy z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych gr. 3 cm (warstwa 

ścieralna) 
 

 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera: 

 Przedmiar robót –  Rozdział IV 

 

44..        TTEERRMMIINN      WWYYKKOONNAANNIIAA    ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

Zakończenie realizacji –  1100  lliissttooppaaddaa  22001100rr  

  

55..        OOPPIISS  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU  OORRAAZZ  OOPPIISS  
SSPPOOSSOOBBUU  DDOOKKOONNAANNIIAA  OOCCEENNYY  SSPPEEŁŁNNIIAANNIIAA  TTYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   

Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   

 

5.1. warunki stanowiące o prawie wykonawcy do ubiegania się o  zamówienie  publiczne. 

 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

5.1.1.posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień. 

 



5.1.2.nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego z 

uwagi na okoliczności  wskazane przepisami  art.24 ust.1 i 2. 

                  

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 

wydanym 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 

poprzez 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 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 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 

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 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  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; 

10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa  w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy 

 

1. wykonywali bezpośrednio  czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności,  chyba, że  udział tych wykonawców  w postępowaniu nie 

utrudni  uczciwej konkurencji.  

2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty  zawierają błędy. 

4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie 

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

5.2. warunki potwierdzające zdolność do wykonania zamówienia 

 

55..22..11..  Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia,  oraz znajduje się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia : 

 

a) Potencjał kadrowy - Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami 

posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im  

powierzone .  

Wymagania: 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie  kierowania robotami 

budowlanymi , specjalność  drogowa  lub konstrukcyjno-  budowlane  

bez ograniczeń w zakresie dróg  oraz przynależeć do Polskiej Izby 

Inżynierów  Budownictwa (ustawa z dnia 07.lipca 1994r. - Prawo 

budowlane Dz. U. 207 z roku  2003, poz. 216 - tekst   jednolity z póź. 

zmianami) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

bb))  DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee – rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich 

5 lat  a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem 

wszczęcia niniejszego postępowania minimum jedno zamówienie 

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, potwierdzone dokumentami , że roboty te zostały 

wykonane należycie  (dokumenty te  muszą zawierać wartość robót oraz 

ich  zakres ) 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że 

łącznie spełniają powyższy warunek. 

 



5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  poprzez 

zastosowanie kryterium  spełnia / nie spełnia na podstawie  analizy  informacji zawartych w 

dokumentach złożonych przez Wykonawcę  

66..  WWYYKKAAZZ  OOŚŚWWIIAADDCCZZEEŃŃ  II  DDOOKKUUMMEENNTTÓÓWW,,  JJAAKKIIEE  MMAAJJĄĄ  DDOOSSTTAARRCCZZYYĆĆ  
WWYYKKOONNAAWWCCYY  WW  CCEELLUU  PPOOTTWWIIEERRDDZZEENNIIAA  SSPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  
WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIUU    

  
66..11..  DDllaa  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  nniinniieejjsszzeejj  ssppeeccyyffiikkaaccjjii  

WWyykkoonnaawwccyy  wwiinnnnii  pprrzzeeddłłoożżyyćć  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

  

66..11..11  aktualny odpis  z właściwego  rejestru albo  aktualne zaświadczenie  o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert Dokumenty 

potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 

wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 

66..11..22  oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp. -  

załącznik  nr 3  

 

6.1.3 aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków  i opłat lub zaświadczenie , że uzyskał 

przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  organu podatkowego 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do  składania ofert  

 

6.1.4 aktualne zaświadczenie  z właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub 

Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 

wykonawca  nie zalega z opłacanie składek   na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

lub zaświadczenie , że uzyskał  przewidziane prawem  zwolnieni, odroczenie  lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do  składania ofert  

 

6.1.5 aktualną informację z Krajowego  Rejestru karnego   w zakresie określonym w art. 

24.ust.1 pkt.  4-8 ustawy Pzp. (informacja dotycząca osób)wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy  przed upływem terminu do składania ofert 

 

6.1.6 aktualną  informację z Krajowego Rejestru  Karnego  w zakresie określonym art.24 ust, 

pkt. 9 Pzp.  (informacja dotycząca podmiotów zbiorowych) wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy  przed upływem terminu do składania ofert 

 

66..22.. DDllaa  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  ppkktt..  55..22  nniinniieejjsszzeejj  ssppeeccyyffiikkaaccjjii    

  

WWyykkoonnaawwccyy  wwiinnnnii  pprrzzeeddłłoożżyyćć  nnaassttęęppuujjąąccee  ddookkuummeennttyy::  

 

6.2.1 WWaarruunneekk  ookkrreeśślloonnyy  ww  ppkktt..  55..22..11  aa      „„PPootteennccjjaałł  kkaaddrroowwyy””  

Wykaz osób którymi dysponuje  lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia  wraz z informacją na temat ich   kwalifikacji 

zawodowych  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  zakresu wykonywanych 

przez nich czynności  – załącznik nr 4 



Jeżeli w powyższym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował, 

do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

osób. Do wykazu należy dołączyć wymagane uprawnienia (określone w pkt. 8.2.1 a) 

oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. 

6.2.2WWaarruunneekk  ookkrreeśślloonnyy  ww  ppkktt..  55..22..11  bb      „„DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee””  

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i 

miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały 

wykonane należycie (dokumenty muszą zawierać także wartość robót i zakres) – 

załącznik nr 5 

 

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast dokumentów wymienionych w pkt.  6.1.1, 6.1.3., 6.1.4, 

6.1.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania  potwierdzające, że 

- nie otwarto jego licytacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie, 

-nie zlega z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu.  

Dokument 6.1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego 

kraju pochodzenie  albo zamieszkania  osoby, której dokumenty dotyczą 

Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej  zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sadowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

 

Wszystkie Dokumenty wymienione w pkt.9  winny być przedstawione w formie oryginałów 

lub kserokopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

 

6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty wymienione w pkt. 6.1.1 i od 6.1.3 do 6.1.6 muszą być złożone przez każdego z 

Wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty winni przedłożyć Wykonawcy tak, aby 

łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał) lub poświadczony za 

zgodność z oryginałem przez notariusza  

  
77..    IINNFFOORRMMAACCJJAA    OO    SSPPOOSSOOBBIIEE    PPOORROOZZUUMMIIEEWWAANNIIAA    SSIIĘĘ  

ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  WWYYKKOONNAAWWCCĄĄ  II  UUDDZZIIEELLAANNIIAA  WWYYJJAAŚŚNNIIEEŃŃ  
 

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

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed 

upływem terminu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi 

pytającemu oraz prześle ją wszystkim Wykonawcom , którym doręczono SIWZ  bez 



ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej  

www.ug.brody.samorzady.pl 
 

 

7.2. Wszelkie pytania dotyczące  prowadzonego postępowania należy kierować na adres:  

Gmina Brody 

ul. St. Staszica 3 

27 – 230 Brody 
7.3 Osoby uprawnione do kontaktowania się z  Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

 dotyczących postępowania  

Sławomir Mąka –Kierownik Referatu Inwestycyjnego - tel. 041 271 – 12 – 05 wew. 218 

Mateusz Bidziński – Podinspektor ds. Inwestycji - tel. 041 271 – 12 – 05 wew. 211 

 

7.4. Wszelkie oświadczenie, zawiadomienia oraz inne informacje  pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym przekazywane będą w  formie pisemnej. 

 

7.5  Zamawiający nie przewiduje  zorganizowania  zebrania z Wykonawcami. 

 

7.6 Zamawiający po dokonaniu wyboru  oferty najkorzystniejszej poinformuje wykonawców 

zgodnie z art.92 o wyborze oferty, odrzuconych ofertach i wykluczonych 

wykonawcach. 

 

7.7 Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów  (sprawnych) pod które 

Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje , zawiadomienia, oświadczenia. 

Zamawiający przyjmuje, że podanie nr faksu w treści oferty powoduje zgodę 

wykonawcy na przesyłanie informacji w tej formie. Ponadto niezwłocznie po przesłaniu 

jakiegokolwiek informacji  faksem zamawiający niezwłocznie prześle  te informacje 

drogą pocztową.  

Zamawiający prosi, aby po otrzymaniu  informacji, zawiadomień, czy oświadczeń 

faksem, wykonawca potwierdził je drogą faksową. 

Jeżeli więc wykonawca otrzyma  informację faksem – proszony jest treść  tej informacji 

odesłać zwrotnie  pod wskazany nr faks ze wskazaniem dnia i godziny jej otrzymania. 

 

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania.  

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ug.brody.samorzady.pl. 

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów 

będą podlegały nowemu terminowi. 

Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień 

Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

http://www.ug.brody.samorzady.pl/
http://www.ug.brody.samorzady.pl/


Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 

12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 

zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 

zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

www.ug.brody.samorzady.pl 

 

88..        WWYYMMAAGGAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  WWAADDIIUUMM  
 

 W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium 

  
99..  TTEERRMMIINN  ZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  OOFFEERRTTĄĄ  
 

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

wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.2. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  

9.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający  niezwłocznie poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

1100..  OOPPIISS      SSPPOOSSOOBBUU      PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIAA      OOFFEERRTTYY  
  
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 możliwości składania ofert częściowych .  

10.4. Wraz z ofertą  należy złożyć  „Kosztorys  ofertowy” /zał. nr2/ wymagane dokumenty i 

oświadczenia /zgodnie z pkt. 6 niniejszej specyfikacji / potwierdzające spełnianie przez 

wykonawcę wymaganych warunków. 

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

Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty  

10.6. Wykonawca  może  złożyć tylko jedną ofertę. 

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

10.8. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która: 

- będzie zaadresowana na adres Zamawiającego: 

Gmina Brody 

 ul. St. Staszica 3  

27 – 230 Brody 

- będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy 

-będzie posiadać oznaczenia: 

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––    

uull..  SSppaacceerroowwaa””  

  

http://www.ug.brody.samorzady.pl/


10.9. Proponuje się aby wszystkie strony oferty  i załączniki  były parafowane przez 

Wykonawcę  oraz ponumerowane. Miejsca w których Wykonawca naniósł 

jakiekolwiek poprawki muszą być  parafowane  przez osoby podpisujące ofertę. 

10.10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia  lub dokumenty  o których mowa w pkt. 9 

niniejszej specyfikacji  zawierały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w 

sposób nie budzący wadliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

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

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma  pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. 

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

składania ofert.  

 

Podwykonawstwo 

 

10.13.1 Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcą.   

10.13.2 Wykonawca , którego oferta została wybrana  może zawrzeć umowę na wykonanie 

robót z podwykonawcą (zakres robót zgodny z ofertą).  

 

1111..        MMIIEEJJSSCCEE    OORRAAZZ    TTEERRMMIINN    SSKKŁŁAADDAANNIIAA      II  OOTTWWAARRCCIIAA  OOFFEERRTT  
  
Ofertę należy złożyć: 

  
Urząd Gminy w Brodach  

27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 Sekretariat pok 103 

TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt  uuppłłyywwaa  ww  ddnniiuu  1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa    22001100rr..    oo  ggooddzz..  99::4455  

 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym  terminie  zostaną zwrócone 

Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

  
Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:  

 

ddnniiaa    1122  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001100rr..    ggooddzz..  1100::0000   

Urząd Gminy w Brodach  

27 – 230 Brody ul. St. Staszica 3 pok 102 

 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

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

(nazwisko ), adres (siedziba), cena oferty, termin gwarancji.  

 

W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego ppiisseemmnnyy  

wwnniioosseekk informacje z sesji otwarcia ofert. 



 

 

  
 

1122..  OOPPIISS    SSPPOOSSOOBBUU    OOBBLLIICCZZEENNIIAA    CCEENNYY      
 

12.1. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu oferty  „ tj: załączniku nr 1  

12.2. Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. 

12.3. Wykonawca  załączy do oferty kosztorys ofertowy (kalkulacja szczegółowa)  

Szczegółowy opis pozycji zawierają przedmiary robót   

12.4  Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie  koszty  związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia  w tym również obowiązujący podatek  od towarów i usług VAT.  

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 

z póź . zm.) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen.  

 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  

 

 

1133..  IINNFFOORRMMAACCJJAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA    OOFFEERRTT    CCZZĘĘŚŚCCIIOOWWYYCCHH  II  
WWAARRIIAANNTTOOWWYYCCHH  

  
13.1.   Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert częściowych. 

13.2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

1144..      IINNFFOORRMMAACCJJAA    DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA    ZZAAMMÓÓWWIIEEŃŃ    UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCYYCCHH  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art.67 

ust. 1 pkt.6 Pzp. 

1155..  BBAADDAANNIIEE  II    OOCCEENNAA  OOFFEERRTT  
 

15.1  Przy wyborze ofert  Zamawiający będzie się kierował  następującymi kryteriami : 

  cceennaa      110000%%  

 

15.2Przed przystąpieniem do oceny ofert wg  kkrryytteerriiuumm  cceennaa Komisja dokona sprawdzenia 

spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymaganych na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów  : 

 

 potwierdzających prawo Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne  

 potwierdzających zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia  

 

15.3 Zamawiający poprawi  w tekście oferty oczywiste  omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ , nie 

powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

15.4  Następnie oferty zostaną sprawdzone czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust.1  



 

 

 

 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą;  

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3; 

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 lub niezaproszonego do składania ofert;  

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;  

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 

15.5 W przypadku, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 

15.6 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający  wezwie  Wykonawców 

którzy złożyli te oferty , do złożenia ofert dodatkowych. 

 

 

 

15.7  Oferty nie odrzucone  zostaną ocenione według następujących kryteriów : 

 

cceennaa        --        110000  %%      

 

Oferty będą oceniane w skali  od 0 do 100 punktów 

 

Oferta z najniższą ceną (z pośród ofert nie odrzuconych) otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru: 

         Cn                                             

X = -------  x 100 pkt  

         Cb  

 

Cn -  cena oferty  z najniższą ceną  

Cb – cena oferty badanej 

 

 

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

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

 

Zamawiający nie przewiduje  przeprowadzenia aukcji elektronicznej  w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 



1166..        UUDDZZIIEELLEENNIIEE      ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
  
16.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych  i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

 

16.2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi Wykonawców, którzy 

ubiegali się  o udzielenie zamówienia. 

 

16.3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę  o miejscu i terminie zawarcia 

umowy. 

 

  
1177..        ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE      NNAALLEEŻŻYYTTEEGGOO    WWYYKKOONNAANNIIAA      UUMMOOWWYY  
 

17.1 Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania umowy  

w wysokości  55    %%    cceennyy  ccaałłkkoowwiitteejj  podanej w ofercie. 

 

17.2 Zabezpieczenie to może być wniesione w następujących formach 

- pieniądzu 

- gwarancjach bankowych 

- poręczeniach  bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy  oszczędnościowo 

kredytowej  z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem pieniężnym. 

- gwarancjach ubezpieczeniowych 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa   w art. 6b ust.5  pkt. 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości . 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia : 

- w wekslach z poręczeniem wekslowym  banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 

- przez ustanowienie zastawu  na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego  na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

17.3 Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu  wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez  zamawiającego.   

17.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

17.5 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określone zostały we wzorze umowy ( Rozdział III Specyfikacji ). 

 

1188..        WWAARRUUNNKKII    UUMMOOWWYY      
  
ZZaammaawwiiaajjąąccyy  wwyymmaaggaa,,  aabbyy  WWyykkoonnaawwccaa  uuddzziieelliiłł  ggwwaarraannccjjii  nnaa  wwyykkoonnaannyy  pprrzzeeddmmiioott  

zzaammóówwiieenniiaa    mmiinniimmuumm  6600  mmiieessiięęccyy  oodd    ddnniiaa  ooddbbiioorruu  kkoońńccoowweeggoo..  

  



TTeerrmmiinn  ppłłaattnnoośśccii  --  ww  cciiąągguu  3300  ddnnii  kkaalleennddaarrzzoowwyycchh  oodd  ddnniiaa  oottrrzzyymmaanniiaa  ffaakkttuurryy  pprrzzeezz  

ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo..    

  

Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy - Rozdział  III niniejszej  

Specyfikacji. 

 

 

1199..      ŚŚRROODDKKII    OOCCHHRROONNYY    PPRRAAWWNNEEJJ  
  
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 

przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 

przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 

podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  

 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 

zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu 

(okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że: 

 

a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się w go terminie 7 dni od dnia 

jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim 

przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 

  4.1 pisemnej  

  4.2 faksem na nr faksu:   podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu 

przekazanego za pomocą faksu. 

 

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 

mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 

 

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, 

wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 

wniesienia protestu. 

 

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie 

wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 



c) odrzucenia oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 

doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 

jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 

 

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom 

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, 

przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia 

składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w 

przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania 

odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 

strony, do której przystąpił. 

 

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 

 

 

2200..   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty  

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę cena zł 

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania  

  

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

3. Zgodnie z art. 30 pkt 4,5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych 

Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym w przedmiarze robót 

będącym załącznikiem do SIWZ , projekcie technicznym oraz kosztorysie inwestorskim 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ      IIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

Pieczęć Wykonawcy  

  OO  FF  EE  RR  TT  AA                                        

Gmina Brody 

ul. Stanisława Staszica 3 

27 – 230 Brody 

 

W odpowiedzi  na ogłoszenie  Wójta Gminy Brody o zamówieniu publicznym prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego   na realizację  zadania:      

 

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––    

uull..  SSppaacceerroowwaa””  

  

 

Składamy niniejsza ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem  :  

………………………………..…. zł netto 

(słownie złotych; …………………………………………….……………………...……….…) 

+ ….. %  VAT   …………….………...zł  

(słownie złotych; .………………………………………….……………..…………………...) 

za cenę  ........................................ zł brutto  

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

 

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy oraz 

zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty . 

 

3. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające  

spełnianie tych warunków.  

 

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

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj;  30 ddnnii..  

 

5. Na przedmiot zamówienia udzielamy (min 60)  …….  mmiieessiięęccyy gwarancji od daty odbioru 

końcowego. 

 

 

 

 



6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy: (proszę podać czy Wykonawca  zamówienie wykona sam, czy  

powierzy podwykonawcy)  
wykonać   .................................. 

 powierzyć  podwykonawcy  tj;  

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

  

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

 
               proszę podać    część zamówienia   jaką ma   wykonać podwykonawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

7. Warunki płatności zgodne z warunkami umowy – w ciągu  30 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

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

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam 

zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

9. Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty  tj.:………………. zł, w  formie 

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

 

10. Oświadczamy, że wszystkie  strony oferty wraz z kosztorysem  ofertowym i  wszystkimi 

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

W niniejszej ofercie  nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje  mogące 

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

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

 

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

 

12.  .Załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

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

d) ........................................................................................................................ 

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

 

 

 

................................ dnia....................                    ..................................................................... 
                                                                            Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 



 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––  

uull..  SSppaacceerroowwaa””  

 

 

Lp. 

Pozycja 

katalogow

a 

 

Opis robót 

Jedn. 

miary 

Ilość 

jednostek 

 

1. 
KNNR 6 

0101-02 

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w 

gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i 

chodników 

 

m
2 

 

450 

2. 
KNNR 6  

0103-03 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni  

 

m
2 

 

1 200 

3 KNNR 6  

0113-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15 

cm 

m
2 

450 

4. KNNR 6  

0113-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 8 

cm 

m
2 

450 

 

5. KNR 2-31 

0107-01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 

kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 

mechanicznym śr. grub. warstwy po zagęszczeniu do 

10cm 
 

 

m
3 

 

75 

6. 
Kalkulacja 

własna  

Przestawienie istniejącego ogrodzenia z elementów 

metalowych na słupkach stalowych i cokole 

betonowym  

 

m 

 

32 

7. 
KNR 2-31  

1406-03 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja włazów kanałowych na 

studniach kanalizacji sanitarnej 

 

szt. 

 

2 

8. 
KNR 2-31 

1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych i 

gazowych 

 

szt. 

 

12 

 

9. 
KNR 2-31 

0310-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych 

grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po 

zagęszczeniu 4 cm 

 

m
2 

 

1 200 

 

10. KNR 2-31 

0310-05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard II, grubość warstwy ścieralnej po 

zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami 

samowyład. 5-10 t 

 

m
2 

 

1 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Nazwa wykonawcy 

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

Adres wykonawcy  

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

REGON 

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

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

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

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

 

 

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego  na:  

 

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  --  

  uull  SSppaacceerroowwaa””  

  

 

OOśśwwiiaaddcczzaamm,,  żżee  

 

1. posiadam uprawnienia  do wykonania określonych działalności  lub czynności , jeżeli  

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  

wykonania zamówienia. 
 

3. znajduję  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

4. nie podlegam  wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie 

art.24 ust.1-2 ustawy  

 

 

 

................................ dnia....................                    ..................................................................... 
                                                                            Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy   

                                                                                                                           

          

 



                                                                                                              

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                      

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

PPOOTTEENNCCJJAAŁŁ      KKAADDRROOWWYY  
 

postępowanie  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:  

  

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––    

uull..  SSppaacceerroowwaa”” 

 

Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby, którymi dysponuje Wykonawca 

 

      Imię i Nazwisko 

 

 Rola w realizacji 

zamówienia  

        Numer i rodzaj  

Uprawnień jeśli 

posiada 

 Kierownik  budowy  

   

   

   

   

 

lub , którymi  będzie dysponował  Wykonawca 

 

      Imię i Nazwisko 

 

 Rola w realizacji 

zamówienia  

        Numer i rodzaj  

Uprawnień jeśli 

posiada 

 Kierownik  budowy  

   

   

   

   

 

Jeżeli w powyższym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował  , do 

wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób. 

 

 

................................ dnia....................                    ..................................................................... 
                                                                                                    Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy     

 

 

                                                                                                                                                            



Pieczęć Wykonawcy                                                                                  Załącznik nr 5 

 

 

 

WWyykkaazz  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  
 

Składając ofertę  w przetargu nieograniczonym  na zamówienie  

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  --  

  uull..  SSppaacceerroowwaa”” 

  

oświadczam, że reprezentowana przez nas 

firma…………………………………………………………………………………………………………

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

 

zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a 

jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie) następujące zamówienia:   

 

 

 

 Nazwa  zamówienia 

,rodzaj  

zamówienia  

 

 

  

Wartość  

zamówienia 

wykonanego 

przez 

wykonawcę  

 

Czas realizacji  

 

Nazwa 

Zleceniodawcy  

początek 

 

zakończenie 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

................................ dnia....................                    ..................................................................... 
                                                                            Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy              

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ      IIIIII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOJJEEKKTT    UUMMOOWWYY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA   nr 

 

zawarta w dniu .......................... r. w Brodach, pomiędzy: 

Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 

Wójt Gminy             mgr Andrzej Przygoda 

Przy kontrasygnacie Skarbnika        mgr Bogumiła Bugaj 

a 

firmą :  ............................................................................ 

mającą swą siedzibę w ................................................... 

działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr .................. – zwaną 

w dalszej części Umowy  WYKONAWCĄ,  

reprezentowaną przez: 

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

NIP – ............................................ 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz następstwem wyboru 

przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.:  

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ddoojjaazzddoowweejj  ddoo  ppóóll  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  DDzziiuurróóww  ––    

uull..  SSppaacceerroowwaa””  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opracowany na podstawie dokumentacji, 

kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1.1. Przekazanie terenu budowy  ........................ r. 

1.2. Rozpoczęcie robót                 ………………. r. 

1.3. Zakończenie robót                       10.11.2010 r. 

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku: 

2.1. Opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót. 

2.2. Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy. 

2.3. Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, o której 

mowa w § 4.pkt 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym 

dotrzymanie terminu umownego wykonania robót. 

2.4. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

2.5. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia , rodzaj lub 

zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 

 

§ 3 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do..................... 

 

 

 

 

 



 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do 

realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z 

oświadczeniem o kompletności, w terminie do dnia ............................ r. 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, 

błędów rachunkowych lub wprowadzania innych koniecznych rozwiązań. Zamawiający 

dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez 

strony. 

§ 5 

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie : ..........................., adres: 

............................., ul. ............................ ...., tel. ..................., działającego w granicach  

umocowania określonego przepisami ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(Dz.U. nr 89 poz.414). 

 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ....................................., adres: 

..............................., ul. ..................................... , tel............................... 

 

§ 6 

Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi w formie pisemnej 

niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę pozycji wszystkich 

budynków, obiektów, robót. 

§ 7 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

nadzoru wykonawczego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

wykonywanych robót. 

4. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

6. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia 

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 

 

§ 8 

1. Materiały i urządzenia z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane 

wymaganiom SIWZ oraz projektu. 

2. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 



3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę : ................................... zł   

( słownie: .......................................................................................) plus podatek VAT w 

wysokości 22 % -  .............................................. zł ( słownie :................................... 

.....................................) łącznie brutto:  ................................ zł ( słownie: ................... 

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

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku konieczności robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20 % 

uprzedniego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe 

zlecenie /umowa/ Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych 

norm, parametrów technicznych i standardów. 

5. Ewentualne roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 4 będą rozliczane na podstawie 

parametrów kosztorysowych przyjętych do wyliczenia ceny ryczałtowej: 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami przejściowymi, 

i fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowić będzie 

protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zapłata należności za fakturę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni 

licząc od daty doręczenia. 

§ 11 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1. informowania Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

2. Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o tych faktach, zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z winy 

Wykonawcy w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto tj. ............................... zł najpóźniej w dniu podpisania umowy w 

formie ............................... 

Gwarancja powyższa stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy 

do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

2. Strony ustalają, że : 



- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 

gwarancji/ rękojmii. 

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania robót. 

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie 

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 

gwarancji. 

W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia 

ustalonego w § 9 , Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w 

terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

A) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w 

wysokości  0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

wady – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, 

B) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony  

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego na zasadach ogólnych. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania wg zasad ogólnych przewidzianych w k.c.. 

 

§ 14 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika 

Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora 

Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

4. W przypadku zwłoki w przeprowadzeniu odbioru przez Zamawiającego w ustalonym 

terminie, Wykonawca powoła komisję i dokona odbioru jednostronnego. Protokół z 

takiego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i 

uregulowania należności przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. 

 



 

 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……miesięcy  gwarancji na roboty objęte niniejszą 

umową. 

Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z 

gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 24 miesiące. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to 

możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

 

§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy. 

§ 17 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych przypadkach. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 

przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy , Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 



c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, pokrycia udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i 

urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy 

teren budowy. 

§ 18 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o 

Zamówieniach Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

§ 21 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- Oferta przetargowa Wykonawcy, 

- Kosztorys ofertowy 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 


