GPK.0272.4.2017
Zamawiający:
Gmina Domanice
W imieniu której działa:
Wójt Gminy Domanice
Domanice 52
08-1130 Domanice
Tel. Faks: 25 631-29-82; 83
BIP: bip.domanice.eu
e-mail: ugdomanice@domanice.eu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Na realizację zamówienia:
Pn.
1. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529,
477, 367, 459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości
Przywory Duże gm. Domanice.”

Wójt Gminy Domanice
Jerzy Zabłocki

Domanice dnia 1.09.2
Znak sprawy; GPK.0272.4.2017
Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Domanice
Domanice 52
08-1130 Domanice
Tel. Faks: 25 631-29-82; 83
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 15:00

Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity:(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub
„Pzp” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieregulowanym w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”’, mają
zastosowanie przepisy ustawy.

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na
„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477,
367, 459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice.”

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące roboty:
 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- 9125 m2
 Wykonanie nawierzchni grubości 15 cm z tłucznia dolomitowego o średnicy
od 0,31,5 mm mechaniczne łączenie z transportem
 Długość drogi
 Szerokość drogi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.31.20-6 – roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45.23,31,40-2 – roboty drogowe

– 9125 m2
– 1825 mb
- 5m

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiący
załączniki do SIWZ.
2. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9
do SIWZ.
3. W załączonym przedmiarze robot określa się konkretne technologie, a także konkretne
urządzenia i materiały. Oznacza to, że w przedmiarze oferty złożonej w niniejszym przetargu
muszą być zaoferowane materiały o parametrach nie gorszych jak wskazane w dokumentacji
SIWZ.
4. Wszystkie materiały użyte do realizacji niniejszego zamówienia muszą spełniać wymogi
techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), a w szczególności
art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.)
5. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji
robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty praz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia.
6. Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z czym
przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym (pomocniczym) w stosunku do Specyfikacji
technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają
jedyni zobrazować skalę robót budowlanych (drogowych) i pomóc Wykonawcom w
oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustaw oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane.
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział VI: Termin wykonania zamówienia do 31.10.2017 r.

Rozdział VII: Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział VIII: Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunków.
1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 Pzp dotyczące:
a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności do czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.
b. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających
na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o długości minimum 1 km,
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
złożonej oferty według formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu wykaz robót
budowlanych - na zł. nr 8 do SIWZ, oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane
wykonane zostały z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c. Dysponowania potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia w
zakresie:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest
zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert. Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
Potencjał kadrowy
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
Kierownik budowy - specjalista drogowy (osoba fizyczna), która musi posiadać uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września z dnia 11 września 2014 roku Dz.U. z 2014 r., Po.1278)
w specjalności drogowej w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także
uprawniają do pełnienia funkcji w niniejszym postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia
wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394). Wskazana osoba musi należeć do
właściwego samorządu zawodowego - jeżeli dotyczy.
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na
podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu pn. ,,wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, oraz oświadczenia o posiadaniu przez
wskazane osoby wymaganych uprawnień.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jak również stwierdzających posiadania
uprawnień.
d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert w oparciu o złożone z ofertą dokumenty i oświadczenia wg metody spełnienia/nie spełnienia

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b Pzp).

Rozdział IX: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
(Poniższe dokumenty / oświadczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub poświadczone notarialnie.)
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy-w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 2 do SIWZ,
b. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
100 000 PLN;
c. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -w
załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ;
d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
ofert;
e. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
f. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego potwierdzającego, że wykonawca

2.

3.

4.

5.

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
g. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ do wykorzystania;
h. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonywania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -załącznik nr
5 do SIWZ,
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, czyli w
szczególności spółki cywilne i konsorcja, oświadczenie i dokument wymieniony odpowiednio
w ust. 1 pkt. b i c niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenie z ust. 1 pkt. a podpisuje pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy występujący
wspólnie,
Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które
dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt. c niniejszego Rozdziału składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej,
zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
faksem na nr 25 631-29-82 lub droga elektroniczną na adres e-mail: ugdomanice@domanice.eu .
Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postepowania zaleca się wskazywać znak
sprawy postepowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez
Zamawiającego.
4. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem termin składania ofert, pod warunkiem, że wniosek, o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłyną do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
wyznaczonego do składania ofert.
4.2. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny byś wnoszone za pomocą
faksu lub e-mail, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze jest
dopuszczalna forma pisemna.
4.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, w tym umieszcza je na stronie
internetowej na której została zamieszczona specyfikacja.
5. Ze strony Zamawiającego osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 Danuta Szklarz

Rozdział XI: Wymogi dotyczące wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości: 3 500,00 złotych. Słownie: trzy tysiące złotych,
2. Wadium może być wnoszone w:
a) Pieniądzu ;
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) Gwarancjach bankowych;
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz. 978 i 1240)
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego:

Urząd Gminy w Domanicach,
08-113 Domanice
Numer rachunku: 57 9198 0003 2600 1270 2000 0170
Z dopiskiem na przelewnie: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania: „Modernizacja ciągu

komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 566, 615
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże.”
3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

3.1. Pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,
3.2. Innej niż pieniądz, oryginał dokumenty został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pewnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.
5 ustawy.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Rozdział XII: Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca na prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną uznane za niezgodnie z ustawą i odrzucone.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż
język polski.
4. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych
formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie.
5. Oferta(Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr
2 do SIWZ) muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
6. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że
oferta spełniać będzie następujące wymagania:
6.1. Wykonawcy występujący wspólnie, w szczególności spółki cywilne i konsorcja, muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
6.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
– oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie
poświadczonym;
6.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących
wspólnie;
6.4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
7. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz
podpisana przez
7.1. Osobę(y) wykazane przez prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw państwowych (Krajowym Rejestrze Sądowym, lub

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

7.2. Osobę(y) wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), lub
7.3. Inną osobę(y) legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy
udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej,
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo do
reprezentowania musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące
Wykonawcę albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem
przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym.
Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
Wymaga się, alby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były
parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym
opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufałości jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność, do terminu otwarcia ofert.
Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w:
12.1.
Nazwę i adres Wykonawcy;
12.2.
Nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie:
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
08-1130 Domanice
Nie otwierać do dnia 22.09.2017 r. przed godziną 11:00
Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób,
który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert –
zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem oferty złożonej przez Wykonawcę.
Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli
braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty.
Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się
zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi
być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, np.: z dopiskiem na opakowaniu
„Zmiana oferty”. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty i zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania np.
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „Wycofanie oferty”.
W przypadku przekazania części zamówienia do wykonania podwykonawcom, wykonawca
wskaże w ofercie części zamówienia których wykonanie powierza podwykonawcom.

Rozdział XIII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres :
Urząd Gminy Domanice,
08-113 Domanice – do dnia 22.09.2017 do godziny 10:45
2. Otwarcie nastąpi w dniu 22.09.2017 r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Gminy w
Domanicach

Rozdział XIV: Opis sposobu obliczenia ceny
1. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia, zwaną
dalej „ceną ofertową”. Przez cenę ofertową rozumieć należy cenę określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r.
poz. 915), jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie
obowiązany zapłacić Wykonawcy za jego towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Przez cenę rozumnie się również stawkę taryfową.
2. Ceną ofertową w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę ofertową należy
przedstawić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z podatkiem VAT
brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania
ofert.
3. Cena ofertowa winna obejmować koszty wykonania pełnego zakresu prac i zastosowanych
materiałów zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do niniejszej SIWZ tj. dokumentacją
projektową – projektem budowlanym.
4. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazane
normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały
o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ.
6. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

Rozdział XV: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XVI: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz znaczenie
kryteriów.
Lp.

Rodzaj kryterium

Waga %

1.

Cena ofertowa

90

2.

Gwarancja

10

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
(100% = 100 pkt)

1. Punkty za kryterium „ocena ofertowa” zostaną obliczone wg. Następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej x 90 = ilość punktów
Cena oferty badanej

2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Gwarancja na okres poniżej 12 miesięcy
– 0 pkt
Gwarancja na okres od 12 miesięcy do 24 miesięcy
– 5 pkt
Gwarancja na okres powyżej 24 miesięcy
-10 pkt
Rozdział XVII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVIII: 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 wykonawców, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach

Umowa o podwykonawstwo powinna zobowiązywać podwykonawcę, przed przystąpieniem do
wykonywania części robót, do zgłoszenia jej inspektorowi nadzoru, który dokona odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy. Ponadto umowa powinna określać zakres robót, termin wykonania oraz
wynagrodzenie brutto należne temu podwykonawcy i termin zapłaty liczony w dniach od daty
doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego zakresu robót budowlanych.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi -załącznik nr 9 do SIWZ.
Rozdział XIX: Informacje dotyczące ewentualnych zmian w umowie
1. Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub
umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących powodów.
a. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
c. w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności w stosunku do swoich
podwykonawców.
3. Wykonawca wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturą rozliczeniową całości
zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu
potwierdzenia ostatecznego, kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi
podwykonawcami.
4. Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie wstrzymaniem płatności z tytułu
ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien
poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w Dzienniku Budowy.
Rozdział XX: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej:
1. Odwołanie (art. 180 - 198 ustawy):
a. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
b. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
c. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
e. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (faks, lub drogą elektroniczną).
f. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie.
g. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla niej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w pkt. b niniejszego Rozdziału.
h. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
i. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8) i 9) SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
k. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w
Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
l. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.
2. Skarga (art. 198a -198g ustawy):
a. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
b. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
c. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi
właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
d. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o
prokuraturze ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
e. W postępowaniu toczącym się na wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednie
przepisy ustawy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu
VI rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
j.

Spis załączników do SIWZ:
1. Zał. nr 1 – formularz ofertowy,
2. Zał. 1aPrzedmiar robot
3. Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy,
4. Zał. nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
5. Zał. nr 4 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej
6. Zał. nr 5 – informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Zał. nr 6 – wykaz osób,
8. Zał. nr 7 – wykaz części zamówienia do wykonania prze podwykonawców
9. Zał. nr 8 – wykaz robót,
10. Zał. nr 9 – wzór umowy.

Zał. 1a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR PLANOWANYCH PRAC
DO WYKONANIA na zadaniu pn:
,,Modernizację ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477 ,
367 , 459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duze
gm. Domanice,,.

Lp ‘
Rodzaj robót

1

2

Długośc
Szerokość
drogi w drogi w
metrach
metrach

Wyprofilowanie i zagęszczenie
1825,00
Podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
- dr.nr 621
- 120m
- dr.nr 529
- 380m
- dr.nr 582
- 400m
- dr nr 477
- 380m
- dr nr 367
- 520m
- dr.nr 459
- 6m
- dr nr 513
- 6m
- dr nr 566
- 6m
- dr nr 615
- 7m
dł. razem 1825mb
Wykonanie nawierzchni grubości 1825,00
15cm z tłucznia dolomitowego o
średnicy od 0-31,5mm mechanicznie
łącznie
z transportem- dr.nr
529(380m x5m) =1 900,00m²
- dr.nr 582(400m x 5m)= 2 000,00m²
- dr nr 477(380m x5m) = 1 900,00m²
- dr nr 367(520m x 5m)= 2 600,00 m²
- dr.nr 459(6m x 5m) = 30,00 m²
- dr nr 513(6m x 5m) = 30,00 m²
- dr nr 566(6m x 5m) = 30,00 m²
- dr nr 615(7m x 5m) = 35,00 m²
dł. razem 1825mb
9125,00m

11.

5,00

5,00

Ogółem m²

9125,00

9125,00

Załącznik nr 1 do SIWZ

GPK.0272.4.2017

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

(telefon i faks Wykonawcy)

FORMULARZ ORERTOWY WYKONAWCY

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postepowaniu realizowanym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.
„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367,
459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice.”
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową za wynagrodzeniem
ryczałtowym:
Cena brutto:…………………….zł,
(słownie…………………………………………………………………………………………)
w tym podatek VAT………%, tj. ………………..zł,
Cena netto wynosi:…………….zł,
(słownie…………………………………………………………………………………………)
1. Udzielamy gwarancji na okres …………………….miesięcy
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania wykonamy w terminie do
31.10.2017 r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(w tym ze wzorem umowy i dokumentacją techniczną, co zostało uwzględnione w niniejszej
ofercie i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. *Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
7. *Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom – części zamówienia
wymienione wg załączonego do oferty formularza „WYKAZ części zamówienia
przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę” (należy wypełnić
załącznik nr 7 do SIWZ).
8. *Oświadczamy, że korzystamy na zasadach art.. 26b Pzp z zasobów następujących
podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
(warunków podmiotowych),

9. Wadium o wartości……………………….zł
(słownie…………………………………………………………………………………………)
10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46
ustawy Pzp, na następujący rachunek
11. Akceptujemy termin płatności 30 dni od daty odbioru końcowego i dostarczeniu faktury.
12. Oświadczamy, że będą użyte materiały dopuszczone do obrotu i stosowania oraz spełniające
wymagania jakościowe określone w art. 4 i 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.
13. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Oferta została złożona na……………… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
Od nr…………. do nr…………..
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
a.
b.
c.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art.. 297 k.k.).

CENA OFERTOWA uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ i dokumentacji.
Dołączone do Oferty odpisy dokumentów lub ich kopie są poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dn…………………..

Podpis upoważnionego/ych/przedstawiciela/i
Wykonawcy

GPK.0272.4.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015
r. poz. 2164 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na:
Wykonanie robót budowlanych pn.:

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367,
459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice .”,
Oferujemy

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonie
zamówienia.

Miejsce i data:
Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
Do reprezentowania Wykonawcy

GPK.0272.4.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Wykonanie robót budowlanych pn.:

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367,
459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice .”,

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
za podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce i data:
Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
Do reprezentowania Wykonawcy

GPK.0272.4.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na:
Wykonanie robót budowlanych pn.:

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367,
459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice .”,

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Miejsce i data:
Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
Do reprezentowania Wykonawcy

GPK.0272.4.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ w związku z art. 26 ust. 2d Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. z.)
przystępując do postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Wykonanie robót budowlanych pn.:

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367,
459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice.”,

My, niżej podpisani

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Miejsce i data:
Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
Do reprezentowania Wykonawcy

GPK.0272.4.2017
Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ
Osób przewidzianych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem posiadanych przez nich
uprawnień lub innych wymaganych ustawami
Dokumentów + oświadczenia

Nazwa i adres wykonawcy:

Oświadczamy, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia budowlane lub inne wymienione w zał. dokumenty i nalezą do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

Imię i
nazwisko

Lp.

Informacja na temat
kwalifikacji,
wykształcenia i
doświadczenia

Zakres
Opis
wykonywanych posiadanych
czynności
uprawnień –
dokumentów

Informacje o
podstawie do
dysponowania
tymi osobami
(ew.
zobowiązanie)

1.
2.
3.
4.

Podpis upoważnionego
Przedstawiciela wykonawcy

GPK.0272.4.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ
Części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania przez
podwykonawcę

Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę

Lp.
1.

2.

3.

4.

Dn……………………….

Podpis upoważnionego
Przedstawiciela wykonawcy

GPK.0272.4.2017
Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ
Robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie
drogi o długości minimum 1 km.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Lp

Rodzaj zamówienia
(zakres prac)

Wielkość
zamówienia, za
którą
odpowiedzialny
był Wykonawca

Lata, w których
zamówienie
zostało
zrealizowane (w
którym roku
zostało
zakończone
podać dokładna
datę zakończenia)

Nazwa i adres
Inwestora
(zamawiającego),
na rzecz którego
zrealizowano
zamówienie

1.

2.

3.

4.

Itd.
Dn……………………….

Podpis upoważnionego
Przedstawiciela wykonawcy
UWAGA:
Do wykazu należy załączyć dokumenty dotyczące najważniejszych robót poświadczające, że roboty zostały
wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone wydane przez poprzednich Inwestorów (zamawiających) lub ich konie potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

GPK.0272.4.2017
(wzór) UMOWA
NA WYKONANIE ROBOT BUDWLANYCH

Zawarta w dniu ……………………. 2017 r. w Urzędzie Gminy Domanice pomiędzy Gminą
Domanice z siedzibą w Domanicach, NIP: 8212551571, REGON: 711582121
Reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Domanice – Jerzego Zabłockiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Beaty Rombel
Zwanych dalej ZAMAWIAJĄCYM, a
Podmiotem:

Prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie;
Posiadającym NIP:…………………….., REGON:……………………….
Reprezentowanym przez:

Zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowa zawarta na skutek rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§1
[Przedmiot umowy]
Zamawiający zaleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: „Modernizacja
ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 566,
615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm.
Domanice.”,
1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Dokumentacją (przedmiarem robót).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót
budowlanych oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§2
[Terminy realizacji]
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 31
października 2017 r.
2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu jest data podpisania protokołu przekazania terenu
budowy.
3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony
protokołu z odbioru robót bez stwierdzonych wad lub protokołu usunięcia stwierdzonych wad
lub usterek.
4. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

§3
[Wykonywanie robót przez Podwykonawców]
1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres prac objętych umową,
z wyłączeniem robót zleconych podwykonawcom:
1a) Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:
1b) Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa”) na
zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy korzysta z zasobów następujących podwykonawców:
(podać nazwy -firmy podwykonawców):
1c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
1.d. 1. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
c)wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie

odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i
doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Za-mawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o
podwykonawstwo
1d 2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a)uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
1.d.3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
1.d.4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich
wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
1.d.5..Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje
się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 1
d.4

1d.6 . Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 1d.5 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt
1d. 1, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1d.1 lit. f
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 1d.4,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie
zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji,
w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez
................................................(podmiot trzeci),na zasoby którego Wykonawca powoływał się w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
Umową dla tych robót,
f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
Umowy.
1.d.7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 1d.6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w
całości zastrzeżenia Zamawiającego.
1.d.8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
1.d.9.. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt1d.6.
1.d.10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
1.d.11.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % ryczałtowego
wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w
SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
1.d.12 .Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
1.d.13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
1.d..14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę
w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.
1.d.15. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w
pkt 1d.4 -1d.10.
1.d.16 Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w
pkt 1d.15, stosuje się zasady określone w pkt 1d.4-1d.10.
1.d.17 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
2. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
3. Do umowy z podwykonawcą oraz umów o podwykonawstwo stosuje się wszystkie zasady
określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksem cywilnym
4.W przypadku istnienia robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury na
zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę oraz oświadczenie
podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1.nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2.złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
10.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
zamawiającego.
12.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez
podwykonawców.
14.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

§4
[Obowiązki Stron umowy]

1) Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego
niniejsza umowa jest realizowana.
2) Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:
1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2. odbiór prawidłowo wykonanych robót i terminowa zapłata wynagrodzenia.
3) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
3.1.wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
złożoną ofertą, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu w sposób zapewniający przestrzeganie
przepisów prawa przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót budowlanych,
3.2. wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi, przepisami prawa oraz
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy zachowaniu aktualnych przepisów BHP,
3.3zapewnienie osób wyznaczonych do realizacji niniejszej umowy posiadających odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami
BHP). Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepisów BHP,
b) posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe,
d) wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony osobistej,
3.4.) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót dostarczenie i zamontowanie na terenie
prowadzonych robót wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczyh
3.5) uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,),

4) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż
wynagrodzenie umowne brutto;
b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą
niż……... zł,
c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
5) Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
6) Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 4 w szczególności składki ubezpieczeniowe,
pokrywa w całości Wykonawca.
7) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
8) W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w ustępach powyżej przedstawiając Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku nie przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z
zasadami określonymi w ustępach powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w
ustępach powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
9) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§5
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]
1. Osobą do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego jest Pani Danuta Szklarz.
2. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie;……………………………………………
3. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, jednakże musi ona
posiadać uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika
budowy oraz prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz
posiadać, co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej
specjalności. O akceptację zmiany należy zwrócić się do Zamawiającego.

§6
1.[Wynagrodzenie za przedmiot umowy] .: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego
składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 566, 615 dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice,,.Za wykonanie
Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………. zł
(słownie: …………………………… )
Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%
2.Należność, o której mowa w ust.1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo wystawionej
przez Dostawcę na podstawie protokołu do odbioru przedmiotu umowy, potwierdzającego
dokonanie usługi.
3.Faktura, o której mowa w pkt. 2 winna być wystawiona następująco:

ODBIORCA/PŁATNIK
Urząd Gminy Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice

NABYWCA
Gmina Domanice
Domanice 52
08-113 Domanice
NIP 821-255-15-71

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego

4.Wynagrodzenie zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
wprost lub pośrednio określone niniejszą umow
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również następujące koszty: wykonania
wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej
likwidacji placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wywozu i
zagospodarowania odpadów, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót
budowlanych i montażowych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej
Umowy.

§7
[Odbiory robót budowlanych]
1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów:
1.1.odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
1.2. odbiór końcowy przedmiotu umowy,
1.3. odbiór przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi za wady,
1.4. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Z czynności odbiorowych sporządzany jest
protokół.
W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do
żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W przypadku odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Strony umowy zobowiązane są do
podjęcia następujących czynności:
2.1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie, które składa w
siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
a) oświadczenie Kierownika budowy o treści określonej w zał. nr 1 do umowy,
b) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o ile nie zostały doręczone wcześniej,
2.2. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wyznacza
Komisję odbiorową oraz datę i godzinę przystąpienia do odbioru końcowego, jednocześnie

zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół
odbioru zawierający wszelkie ustalenia związane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunięcia.
Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,
3.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia
wad, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w stosunku do
wyznaczonego terminu, może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt.2,
b)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, może żądać obniżenia wynagrodzenia,
c) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może
żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt lub może
zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co najmniej 5-cio
dniowym wyprzedzeniem.
5.W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek odbioru lub przeglądu
gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności związane z odbiorem lub
przeglądem bez jego obecności.

§8
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonane roboty]
1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury
zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę na podstawie
zatwierdzonych protokołów odbioru robót, w oparciu o następujące zasady: płatność za
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury
wraz z protokołem końcowego odbioru robót.
2. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest
do faktury VAT załączyć oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 4, od każdego z
Podwykonawców.
3. W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy, o której mowa w
art. 647 1 2 3§ 5 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku oświadczeń lub oświadczenia, o
których mowa w § 3 ust. 4 lub w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę bądź
stwierdzenia przez Zamawiającego choćby jednego faktu, nie uregulowania Podwykonawcom
należności z tytułu realizacji zleconych im robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wstrzymania Wykonawcy płatności w całości lub odpowiedniej części do czasu uregulowania
przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań należnych Podwykonawcom.
4. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowej faktury VAT wraz z wymaganymi
dokumentami.
5. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie
obciążony w terminie określonym w ust. 4.

6. W przypadku zwłoki w płatnościach wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za
każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§9
[Zabezpieczenie Należnego Wykonania Umowy]
1. Wykonawca nie

przewiduje wniesienia Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy.

§ 10
[Gwarancja jakości na przedmiot umowy]
1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
okres................................miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony protokołu
końcowego odbioru bez wad. Gwarancją objęte są roboty budowlane łącznie z zastosowanymi
materiałami budowlanymi.
2. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich
usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad w
porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad dłuższego niż 5 dni,
Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt.2.
3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.
4. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
5. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.

§ 11
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1.1. za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
1.2. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady
oraz gwarancji w wysokości 0,1%wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, a w przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 dni
Zamawiający -niezależnie od żądania kary umownej -może zlecić usunięcie wad
innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,
1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia,
1.4. za zlecenie robót Podwykonawcy wbrew zasadą określonym w § 3 -5 wynagrodzenia.
1.5 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom -.................................zł za każde dokonanie przez Zamawiającego

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
1.6. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.......................zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu
zapłaty do dnia zapłaty,
1.7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości ... złotych za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
1.8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości ………….... złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
1.9. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości ……….. złotych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości …….% wynagrodzenia umownego brutto. Kara
nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Strona uprawniona ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych.
§ 12
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących
podanych poniżej przypadkach w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu :
1.1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,
1.2 gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie
go z rejestru,
1.3.gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej
umowy,
1.4. gdy z przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres 14
dni od daty przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca opóźnia się z postępem prac w stosunku do zatwierdzonego
przez Strony harmonogramu, o co najmniej 14 dni,
c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co
najmniej 14 dni w stosunku do wyznaczonego terminu,
d0Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową,
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych robót budowlanych na dzień odstąpienia
od umowy.

3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną
tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowiązany do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót
budowlanych w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie
uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz wezwania
Zamawiającego do odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.
§ 13
Hierarchia ważności dokumentów.
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlanych
określonych w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów;
1.1. Umowa
1.2. SIWZ wraz z załącznikami
1.3 Oferta Wykonawcy

§14
[Forma zmian i uzupełnień umowy]
1. Strony nie dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
opisanym niżej zakresie:

§ 15
[Sposób doręczania pism]
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako
adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa
polecona zostanie doręczona po 3 dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał
również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu „Nie podjęto
w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.

§ 16
[Klauzula Salwatoryjna]
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych

postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie
Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w
sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu,
które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 17
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane Strony będą rozstrzygać
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia - drogą sądową przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.

§ 18
[Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:

WYKONAWCA:

