OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na

1. Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Śmiary-Kolonia.

2. Termin składania ofert- Urząd Gminy Domanice 08-113 Domanice Domanice 52 w
sekretariacie w terminie
do dnia 17.07.2015 r. do godz. 10:00. Ofertę złożoną po terminie
zwraca się bez otwierania
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015 r. o godz. 10:15.
w siedzibie zamawiającego po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3.Bliższe informacje na stronie internetowej

www.domanice.eu

Wójt Gminy Domanice
/-/Jerzy
Zabłocki
.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
PROWADZONYM W POSTĘPOWANIU
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Zamówienie publiczne na:
2. Modernizacja drogi
Kolonia.

Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary-

Mo
Urząd Gminy Domanice 08-113 Domanice Domanice 52 w sekretariacie w terminie
do dnia
17.07.2015 r. do godz. 10:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015 r. o godz. 10:15.
w siedzibie zamawiającego po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
.

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Domanice

Domanice lipiec 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn.zm/
1.Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Domanice
08-113 Domanice 52 tel/fax. 25 63 129 82 e- mail – ugdomanice@wp.pl
2.Tryb udzielania zamówienia publicznego :
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

3. Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień:
kod CPV: 45 23 32 20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 23 31 24 -4 drogi dojazdowe
4.Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
a) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
3.

długość

630,00 mb i szerokość 5,00mb planowanej nawierzchni

4.

rodzaj podbudowy

5.

rodzaj nawierzchni - z tłucznia dolomitowego o uziarnieniu od 0-31,5mm

6.

powierzchnia nawierzchni - 3150,00m²

7.

ilość – 1 warstwa nawierzchniowa

8.

roboty dodatkowe (pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp.) nie występują

- nie dotyczy

o grubości 20 cm

zakres robót do wykonania:
1. Wyprofilowani i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne powierzchni - 3150 m²
2. Wykonanie nawierzchni grubości 20 cm z tłucznia dolomitowego o średnicy od 0 – 31,5 mm
mechanicznie łącznie z transportem – 3150 m².
wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonany zakres
robót.
Szczegółowy zakres robót do wykonania został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji.
5.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w tym postępowaniu.
7.Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia:

do 08.09.2015r.

9. Miejsce wykonania zamówienia:

droga w miejscowości Śmiary- Kolonia.

10.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: -w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z przetargu na
podstawie art.24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełniający warunki określone w art.22
ust.1 w/w ustawy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz złożą oświadczenia
i dokumenty wymienione w p.11 niniejszej specyfikacji.
Zamawiający odrzuci ofertę, wobec której zaistnieją okoliczności o których mowa w art. 89 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
a) jest niezgodna z ustawą
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3.
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.
f) zawiera błędy w obliczaniu ceny.
g) w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził na poprawienie omyłki
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia udziału w postępowaniu
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy:
w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do specyfikacji.
12. Dokumenty jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia o nie wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu - załącznik nr 3 do specyfikacji
13 Informacja o innych dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
a/ wypełniony druk oferty, stanowiący - załącznik nr 1 do specyfikacji.
b/ kosztorys ofertowy uwzględniający wszystkie elementy robót ujęte w przedmiarze robót niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z normami technicznymi i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa robót.
c/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania .

e/ 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.
f/ aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 13.
( zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków
zostaną wykluczeni z postępowania).
-Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane - informacje te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem: „informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”
14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub lub
strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą
elektroniczna: w prowadzonym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza porozumiewania drogą
elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numery telefonów i faxu zamawiającego zostały podane
w punkcie 1 i 14 niniejszej specyfikacji.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Danuta Szklarz – insp.
tel. /025/ 63 129 82
w godz. urzędowania 7: 30 – 15: 30
-Zamawiający w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem chyba, że pytanie
wpłynęło do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
-Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
15. Wymagania dotyczące wadium: . zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
16. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
-Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą
z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni terminu związania ofertą zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o znaczny okres nie dłuższy niż 60 dni.

17. Opis sposobu przygotowania ofert: każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie
strony oferty oraz załączniki do oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
występowania w imieniu oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby uprawnionej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji i musi być podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszelkie dokumenty składane są w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Na opakowaniu zewnętrznym
oferty zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić informację: „oferta
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w siedzibie
zamawiającego:
Urząd Gminy Domanice 08-113 Domanice Domanice 52 w sekretariacie w terminie
do dnia
17.07.2015 r. do godz. 10:00. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2015 r. o godz. 10:15.
w siedzibie zamawiającego po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
.
19. Sposób obliczania ceny:
cenę należy podać zgodnie z drukiem oferty.
Na formularzu ofertowym należy podać cyfrowo cenę netto, należny podatek vat
- cenę brutto podać cyfrowo i słownie.
a/ Ceny podane w formularzu ofertowym są cenami stałymi i nie będą ulegać zmianie w czasie
realizacji umowy, która zostanie zawarta o udzielenie postępowania.
b/ zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawi omyłki w ofercie, zawiadamiając o tym
niezwłocznie wykonawcę którego oferta została poprawiona.
20. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą: rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone
w złotych polskich.
21. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej będzie: cena oferty – 100 %. Oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert nie
odrzuconych otrzyma 100 punktów. Każda oferta z ceną wyższą porównywana jest z ofertą
o najniższej cenie. Cenę oferty najniższej dzielimy przez cenę rozpatrywanej oferty i otrzymany
wynik mnożymy przez 100 pkt. Otrzymany w ten sposób cenę punktową rozpatrywanej oferty.
Otrzymaną ilość punktów danej oferty obliczamy z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
22. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a/ Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści informację o jej wyborze na stronie
internetowej www.domanice.-gmina.pl i na tablicy ogłoszeń .
b/ wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony pisemnie
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
23. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach: z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie
zawarta umowa, której proponowany wzór stanowi - załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
w prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI - prawa zamówień
publicznych.

25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich
zwrot: Zamawiający nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztów w tym postęp
26.Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów;
- uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu wniosków po upływie terminu ich
Składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących
załączniki do protokółu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.
Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce tylko w siedzibie zamawiającego i tylko w czasie jego
godzin urzędowania.
Załączniki do specyfikacji:
1. druk oferty – załącznik nr 1
2. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
4. przedmiar robót – załącznik nr 4
5. proponowany wzór umowy – załącznik nr 5
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
……………......…….……. dnia ……………

FORMULARZ OFERTOWY
Gmina Domanice
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa: ……………………………….……………………………………………………...
Siedziba:
…………………………………………………………………………………….
Strona internetowa:
………………………..………………………
Numer telefonu:……………….……… …………Numer faksu:
…………….……….…………
Numer REGON:……………….…………………Numer NIP:……………………………………

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne pn.
9. Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości ŚmiaryKolonia.

– składamy ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków za cenę:
- netto …………….. zł (słownie: ……………………...................…………………………….. zł)
- VAT …………….. zł (słownie: ………………...……………………………………………. zł)
- brutto ………….…. zł (słownie: …………………......................….………………………… zł)
2. Zamówienie wykonamy w terminie do 08.09.2015 r.

3.Oświadczamy, że:

-

zapoznaliśmy się ze Specyfikacją
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

istotnych

warunków

zamówienia

(wraz

z

załącznikami)

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4.Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane
i
zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.Oświadczamy, że uważamy się za związanych
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

niniejszą

ofertą

na

czas

wskazany

7.Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
8. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy.……………………..............................................
tel., faks:
...........................................
..........................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię .............................................................................................................................
Stanowisko .......................................................................................................... .
Telefon...................................................Fax .........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
9. Oświadczamy, że przedmiot umowy wykonamy bez udziału*/z udziałem* podwykonawców:
Zakres robót proponowanych do wykonania przez podwykonawcę
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………

(rodzaj prac )
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
Lp.

Wyszczególnienie

Nr stron
od -do

11. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz. U. nr 47 poz. 211 z
późn. zm.)
a)..............................................................................................................................................
b)............................................................................................................................. .................
12. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ……………... stron podpisanych i kolejno ponumerowanych.

…………………………………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania firmy

…………………………………………...

podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania firmy

Zał. Nr 2

.......................... dnia ......................
.....................................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
,,Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary- Kolonia,,
– ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk., reprezentując firmę, której nazwa jest
wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
Spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień
publicznych” (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który brzmi:

Art. 22.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

działalności

lub czynności, jeżeli przepisy

2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Domanice”
na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………
data)

…………. ……………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

GPKOC.271.3./2015

Załącznik nr 4 do siwz

PRZEDMIAR ROBÓT PLANOWANYCH DO WYKONANIA
,,Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary- Kolonia,,

l.p

Opis zleconych robót

1

Wyprofilowanie i zgęszczanie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2

Wykonanie nawierzchni grubości 12 cm z
tłucznia dolomitowego o średnicy od 0 – 31,5
mm mechaniczne łącznie z transportem
RAZEM VAT 23%
OGÓŁEM

Jedn.
Ilość
Cena Razem
miar jednoste jednost
y
k
kowa

m2

3150

m2

3150

załącznik nr 5 – wzór umow

GPKOC.271.3.2015

Umowa nr ………………….

o wykonanie robót budowlanych
zawarta w dniu …………………. r.

pomiędzy Gminą Domanice reprezentowaną przez:

Jerzego Zabłockiego – Wójta Gminy
zwanym w treści umowy „ Zamawiającym”
przy kontrasygnacie Beaty Rombel – Skarbnika Gminy
a …………………………………………………………………………………………………...
wpisanym do krajowego rejestru sadowego numer KRS: ………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………..
zwanego w treści umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: ,,Modernizacja
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary- Kolonia,,

2.Zakres robót do wykonania:

drogi

Nr 298

1. Wyprofilowani i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne powierzchni - 3150 m²
2. Wykonanie nawierzchni grubości 20 cm z tłucznia dolomitowego o średnicy od 0 – 31,5 mm
mechanicznie łącznie z transportem – 3150 m².
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi.
§3
Strony ustaliły, że przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i przy użyciu urządzeń
dostarczonych przez wykonawcę.
Materiały powinny posiadać świadectwa jakości odnośnie polskich norm, wymogów wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 08.09.2015 r. rozumiany jako dzień
odbioru końcowego robót.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.
§6
1.Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniający wszystkie składniki
określone w niniejszej umowie oraz składnik cenotwórczy oferty złożonej do przetargu w dniu
……………….r.
Kwota netto: ……………………………
Podatek VAT 23% ……………………….
Cena brutto: …………………………….
Słownie: …………………………………………………………………………………………...
§7
Obowiązki stron:
1. Wykonawca zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami
przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Zabezpieczy pod względem BHP miejsce wykonania
robót.
§8
Zapłata należności wykonawcy za wykonany zakres robót nastąpi po odbiorze końcowym robót bez
usterek w ciągu 30 dni na konto bankowe od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem końcowym odbioru robót przez zamawiającego.
§9
Strony ustalają datę odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 08.09.2015 r. nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru
i potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót.
W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy .
§ 10

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji który wynosi
miesięcy.
§ 11

36

W razie stwierdzenia w toku czynności lub okresie istnienia gwarancji wad nie nadających się do
usunięcia zamawiający może:
1. Jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i
technicznej.
2. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniemżądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując domagania się od wykonawcy
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 12
1. W razie zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy,
strona która popadła w zwłokę, zobowiązuje się zapłacić drugiej stronie karę umowną w
wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 za każdy dzień
zwłoki. Nie dotyczy to zwłoki w zapłacie faktury na rzecz wykonawcy. W takim przypadku należą
się wykonawcy ustawowe odsetki za okres zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót
objętych umową w wysokości 0,2 % ceny umownej.
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę pieniężną w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki w
przeprowadzeniu odbioru końcowego.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się poddać
rozstrzygnięciu właściwego Sądu z siedzibą dla zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla
zamawiającego, 1 egzemplarz dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

