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                                                                            Jastrzębia, dn.27.01.2010r. 

 
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
                   „ Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą 

skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola 
Goryńska” 

 
1. ZAMAWIAJCY.  
Gmina Jastrzębia  26 - 631  Jastrzębia. 
Prowadzący sprawę: 
Urząd Gminy w Jastrzębi  26-631 Jastrzębia 
Osoba  upowaŜniona do kontaktowania się z oferentami: 
Jolanta Kamińska, Eugeniusz Machniak tel. /48/ 384 05 11,   fax. /48/ 384 05 05. 
Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl 
Adres poczty elektronicznej: infrastruktura@jastrzebia.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t Dz. U. Nr 223  poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej 
części specyfikacji „ustawą” 

- przetarg nieograniczony (art. 39-46) o wartości szacunkowej powyŜej 14.000 EURO  
a mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8  

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45233120-6; 34 92 21 00-7; 
3. l. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Przebudowa drogi Bartodzieje 

(Kolonie) wraz z korektą skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola 
Goryńska” 

3.2. Roboty budowlane obejmują wykonanie: podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy 
wiąŜącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z pospółki, przepustów, 
oznakowania pionowego, barier łańcuchowych, oznakowania poziomego, doświetlenia 
skrzyŜowania. 

       Szczegółowy zakres robót opisano w zbiorczym zestawieniu (załącznik nr 9). 
3.3. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót naleŜy wykonać równieŜ wszelkie  

inne roboty, prace, badania laboratoryjne, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z 
niniejszej specyfikacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji 
technicznej (umowy, zbiorczego zestawienia robót) 

3.4. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach naleŜy stosować się do obowiązujących 
warunków technicznych, norm państwowych branŜowych, przepisów prawa budowlanego, 
dozoru technicznego oraz sztuki inŜynierskiej. W przypadku wystąpienia sprzeczności 
między zbiorczym zestawieniem kosztów, dokumentacja techniczną a specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, wiąŜącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.  

3.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest naleŜyta staranność 
przy realizacji zobowiązań umowy,  

3.8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, oraz przekazanie telefonów 
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kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i 
terminowego wykonania zamówienia.  

3.9. Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom. 
       Wykonawca wskaŜe w ofercie, które części zamówienia powierzy podwykonawcom, zgodnie 

z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia  3 wrzesień 2010r. 

4.2.  Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, liczonych od daty 
końcowego odbioru robót. 

 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW  
 
5.1. którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
 
5.2. którzy, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1, oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
 
5.3. którzy, zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – w tym 
okresie  trzech zadań podobnych do przedmiotu zamówienia (kaŜda o wartości co najmniej 
1.000.000 PLN ). 

 
5.4. którzy, dysponują przy realizacji zamówienia minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane w zakresie dróg, wpisana do właściwej izby inŜynierów budownictwa. 
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać 
dokumentami określonymi w części 6 SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
określone w punkcie 5.1 musi spełnić kaŜdy z wykonawców. Pozostałe warunki wykonawcy 
mogą spełnić je łącznie. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. 
 
6.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU POST ĘPOWANIU   
 
6.1. Formularz oferty 
Ofertę naleŜy sporządzić  na druku przekazanym w materiałach przetargowych  z podpisem osoby 
(osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym - uprawnionej do występowania w imieniu 
wykonawcy. 
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6.2. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest 
złoŜyć następujące załączniki: 
 
1.- W formie załącznika nr 1  - potwierdzenie wpłaty wadium (kserokopia). 
 
2.-W formie załącznika nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
3.- W formie załącznika nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania. 
 
4.- W formie załącznika nr 4 - aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt2. Ustawy.   
 
5.- W formie załącznika nr 5 – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
(wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).  
 
6. – W formie załącznika nr 6 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  
(wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) .  
 
7.- W formie załącznika nr 7 -  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone – w tym okresie  trzech zadań podobnych do przedmiotu zamówienia 
(kaŜda o wartości co najmniej 1.000.000 PLN ). 
 
8.- W formie załącznika nr 8 - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca, którzy posiadają uprawnienia budowlane w zakresie dróg, wpisanych do właściwej 
izby inŜynierów budownictwa. Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe w/w osoby posiadają 
wymagane uprawnienia lub załączą stosowne dokumenty. 
 
 9.- W formie załącznika nr 9 - zestawienie zbiorcze robót do wykonania, informacyjnie słuŜące 
wyłącznie do zbadania realności oferowanej ceny. 
 
10.- W formie załącznika nr 10 - Zobowiązanie do współpracy jako podwykonawca (jeŜeli 
dotyczy). 
 
11. – W formie załącznika nr 11  - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów określonych w punkcie 6.2 „załączniki nr 4, 5, 6” składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odrodzenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ; 
 
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złoŜyli 
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich 
uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania.  
Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.   
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie 
analizy w/w dokumentów metodą „spełnia – nie spełnia” 
 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia/dokumenty o których mowa w  6.2 załącznik nr 3, 4, 5, 6  składa kaŜdy z 
Wykonawców. Dokumenty/ oświadczenia o których mowa w punkcie 6.2 załącznik 1, 2, 7, 8, 9, 
10, 11 wykonawcy składają wspólnie.  
 
7.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę 
ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
 
7.1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu nr 48 384 05 05 
oraz z formie elektronicznej e-mail infrastruktura@jastrzebia.pl . Fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust.2 
ustawy Pzp kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie 
pisemnej. Zamawiający przyjmie wszelkie pisma, składane osobiście w godzinach pracy w dni 
robocze od godz. 700 do 1500. 
 
7.2. KaŜdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji   
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
7.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi. Analogiczna w 
treści odpowiedź udzielona będzie takŜe na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, 
bez ujawnienia źródła zapytania. 
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7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 
 
7.5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezaleŜnie od 
wyniku postępowania przetargowego. 
 
7.6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim ujawnionym Dostawcom oraz zamieści na stronie internetowej.  
 
 8.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
 
8.1. Ustala się wadium w wysokości: 

                      20.000 PLN (dwadzieścia  tysięcy). 
8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniŜej podanych form: 
             - w pieniądzu     

    - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,  

    -  w gwarancjach bankowych, 
      - w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U Nr 109,poz. 1158 oraz z 2002r. z późn. zmianami).   

8.3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu naleŜy je przesłać przelewem bankowym lub 
przekazem pocztowym na rachunek B. S. Radom  Nr  05 9147 0009 0021 0656 2000 0005  w 
terminie do dnia 21.08.2009 r. do godz. 1000 /za spełnienie tego warunku uznaje się wpływ  
środków na rachunek Zamawiającego w wyznaczonym terminie/. 
 
8.4. Pozostałe bezgotówkowe formy wadium wymienione wyŜej wymagają złoŜenia  dokumentów 
w oryginale jako załącznik nr 1 do oferty. 
  
8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,  którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
        -   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn        

leŜących po stronie wykonawcy. 
 
8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami równieŜ w sytuacji, gdy w odpowiedzi na 
wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3  ustawy, Wykonawca nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika 
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 
 
8.8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 
 
8.9. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie 
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Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 
9. TERMIN ZWI ĄZANIA  OFERT Ą. 
 
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z 
upływem terminu składania ofert. 
 
9.2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 
9.3. Nie później niŜ 7 dni przed upływem waŜności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, 
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia 
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.  
 
9.4. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w punkcie 9.2  nie powoduje utraty wadium. 
 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
10.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie 
strony winny być ponumerowane wraz z wszystkimi załącznikami do oferty. Zamawiający nie 
dopuszcza złoŜenia oferty w postaci elektronicznej. 
  
10.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną do podpisania oferty. Poprawki w 
ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  podpisującej ofertę.  
 
10.3. Wszystkie załączniki do oferty dołączone w formie kopii dokumentów winny być czytelne i 
potwierdzone "za zgodność z oryginałem" przez  Wykonawcę.  
 
10.4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. 
 
10.5. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się  
w jednym egzemplarzu. 
 
10.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
10.7. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 
10.8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być trwale spięta w sposób 
uniemoŜliwiającym wysunięcie się którejkolwiek z kartek.  
 
10.9. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciąŜają wyłącznie 
wykonawcę. 
 
10.10. Ofertę naleŜy umieścić  w  kopercie - która winna być zaadresowane na adres 
Zamawiającego: 
        Urząd Gminy    
         26-631 Jastrzębia .  
       -oraz będą posiadać oznaczenia:  
       „Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyŜowania z drogą 

powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska” 
 
Poza oznaczeniami podanymi wyŜej, winna posiadać  nazwę i adres wykonawcy, aby moŜna było 
odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złoŜenia oferty.   
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Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony lub kartki oferty były ponumerowane kolejnymi 
numerami i ilość stron wpisana do oferty. 
 
10.11. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. 
Pełnomocnictwo takie moŜe równieŜ wynikać z umowy z konsorcjum, którą w tym przypadku w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty. 
 
10.12. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
W treści oferty zmieniającej moŜna zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie 
pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert 
pierwotnych przy czym kopertę naleŜy dodatkowo opatrzyć zapisem „ZMIANA OFERTY” 
 
10.13.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę z 
postępowania. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca 
składania ofert pisemnego oświadczenia Wykonawcy, przed upływem terminu składania ofert. 
 
11. TERMIN ORAZ MIEJSCE DO SKŁADANIA I OTWARCIA OFE RT . 
 
11.1. Oferty naleŜy składać do dnia 04 marca 2010r. do godz. 1000 w siedzibie  Zamawiającego: 
Urząd Gminy w Jastrzębi, pok. Nr 9. 
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 
UWAGA: Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki. 
 
11.2. Jawne otwarcie złoŜonych ofert  nastąpi w dniu 04 marca 2010r. o godz.1015  w  siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Gminy w Jastrzębi pok. nr 1. 
 
11.3. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeŜeli dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny. 
 
11.4. O przedłuŜeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie kaŜdego Wykonawcę, 
któremu przesłano SIWZ oraz zamieści informacje na stronie internetowej. 
 
11.3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert dopuszczalne jest przed jego upływem. 
 
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 
11.6.Podczas otwierania kopert  Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi: 
a/ stan otwieranych kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/, 
b/ nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana. 
c/ ceny ofertowe. 
 
11.7. Informacje o których mowa w punkcie 11.6. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
 
11.8. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w oparciu o kryteria określone niniejszą 
specyfikacją. 
 
11.9. Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli nie spełnia warunków określonych w art.89 Ustawy 



 9
Prawo Zamówień Publicznych . 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY : 
 
12.1. Łączna cena ofertowa brutto wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę ryczałtową i nie 
podlegającą zmianom. 
 
12.2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie ma być wykonywana 
robota oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które  
mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny 
wykonawcy. 
 
12.3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą za zrealizowany zakres prac będący 
przedmiotem niniejszego zamówienia będzie odbywać się w polskich złotych (PLN) .  
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA KRYTERIÓW  
 
13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniŜszych kryteriów  
         (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): 

  
 13.1.1.  Cena ( koszt) oferty   -  100 %  (max 100 pkt) 
 
 13.2.    Ocena oferty będzie dokonywana wg poniŜszych zasad: 
 
 13.2.1. Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona na podstawie następujących wzorów: 
     Cmin - najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych ofert i nie odrzuconych 
     Ci - ceny poszczególnych ofert 
     X( Ci ) = Cmin / Ci 
 Iloczyn wskaźnika X(Ci) i maksymalnej ilości punktów (100) określi liczbę punktów przyznanych 

za cenę oferty 
     P(Ci) = X(Ci) x 100pkt 
         Ilość punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. 
 

13.3.  W toku oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferenta pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonej oferty. 
 
13.4.  Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 
Pzp oraz zgodnie z poniŜszymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; przez oczywistą omyłkę pisarską naleŜy rozumieć widocznie 
mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub 
jego części itp.,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, w tym przyjmie, iŜ:     
  a) prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
  b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podana słownie; zamawiający zastrzega, iŜ katalog 
wymieniony w lit. a i b nie wyczerpuje moŜliwości poprawienia oczywistych omyłek 
rachunkowych – zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w 
ofertach, uwzględni równieŜ konsekwencje rachunkowe dokonanych powyŜszy sposób poprawy,  
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,   
-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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13.5. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium 
oceny jest cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały 
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty 
do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
13.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 
 
14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
 
14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci będą powiadomieni pisemnie. Wyniki 
przetargu będą równieŜ publikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie 
internetowej Urzędu . 
 
14.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 
14.3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜył ofertę najkorzystniejszą  w 
terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób 
określony w pkt. 7.1. SIWZ (faksem, pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeŜeli zawiadomienie 
zostało przekazane w inny sposób (pisemnie). 
 
14.5.  Fakt zawarcia umowy z Wykonawcą zostanie zamieszczony w  BZP. 
 
14.6.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
14.7.  JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
14.8.  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe nastąpić w przypadku: 
1)  ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
2) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 
- o charakterze niezaleŜnym od stron, 
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
- którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej 
staranności, 
- której nie moŜna przypisać drugiej stronie. 
Za siłę wyŜszą warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności: powódź, poŜar, i 
inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 
załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skaŜenia. 
3) gdy zaistnieje inna, niemoŜliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ – Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 
4) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, których nie 
będzie moŜna usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
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14.9. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
14.10. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy. Treść umowy określono na 
stronach 24 do 28 SIWZ. 
  
15. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE śYTEGO 
WYKONANIA  UMOWY  
 
15.1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.  
 
15.2. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej z poniŜej podanych form: 
            - w pieniądzu     

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,  

- w gwarancjach bankowych, 
            - w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
            - poręczeń udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy  z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu oferent wniesie je na ustalony z 
Zamawiającym rachunek bankowy. 
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, winna  ustalać beneficjenta gwarancji, tj. jego nazwę i adres, 
określać kwotę gwarantowaną w PLN. (ustaloną w S.I.W.Z.), określać termin waŜności 
(wynikającą  ze  S.I.W.Z.), określać przedmiot gwarancji. 
 
15.3. Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót  zostanie 
zwolniona  w ciągu 30 dni  po odbiorze końcowym, pozostała jego część tj. 30% zatrzymana na 
poczet zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia  
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie umownego okresu gwarancji i rękojmi. 
 
15.4. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy Oferent wniesie  w pieniądzu, 
Zamawiający  zwróci je  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty  prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew  pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki ochrony prawnej 
określone w odpowiednich artykułach  działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych  ( j.t. Dz. 
U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r.z późniejszymi zmianami). 
 
17. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA.  
 
Dokumentację przetargową stanowią: 
 
17.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z formularzem oferty i wzorami 
załączników. 
 

ZATWIERDZAM 
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Specyfikacja Szczegółowa Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót stanowi 
załącznik do SIWZ w oddzielnym pliku 
PDF 
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                                               Formularz oferty 
..................................................... 
           /Nazwa oferenta/ 
 
...................................................... 
         /Dokładny adres/ 
 
...................................................... 
            /Telefon, fax, e-mail/ 
 
 

                                  O F E R T A   W Y K O N A W C Y 
      Do Urzędu Gminy w Jastrzębi 

    26 – 631 JASTRZĘBIA 
 
 
 
        Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jastrzębi p.n.: 
„Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyŜowania z drogą powiatową 
nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska” 
 w zakresie wg punktu 3 S.I.W.Z. w kwocie ryczałtowej brutto tj: 
……………………………………………………….………………..…………...………………zł. 
słownie:……………………………………………………………………………………………...  
w tym podatek VAT ……………….%  …….…………………………………………………….zł. 
cena netto………………………………………….………………………………………………zł. 
słownie ……………………………………………………………………………………………zł. 

 
Oświadczamy, Ŝe cena brutto podana wyŜej w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.  
 

1. Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do  03 września 2010r. 

2. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i do dokumentów 
przetargowych nie wnosimy zastrzeŜeń oraz akceptujemy ich treść. 

 
3. Udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od dnia 

podpisania protokółu odbioru końcowego. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem 
udzielonej gwarancji. 

 
4. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
5. Akceptujemy projekt umowy zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach i w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
6 . Dokumenty potwierdzające, doświadczenie oraz naleŜytą staranność w wykonywaniu 

zamówień stanowią załączniki odpowiednio nr ...................... do niniejszej oferty. 
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7. Osobą związaną z wykonaniem usługi oraz do kontaktu  będzie: Pan ........................................ 

zam…………………………………………….posiadający uprawnienia budowlane   

nr................zatrudniony w naszej firmie na czas nieokreślony
*
; na czas określony - do dnia 

..................................*; na innych zasadach.................................................................................*. 
 
8. Roboty  objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami*/ zlecić podwykonawcom 

…………..……………………………………………………………………………………… 
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 

                                                               

10. W celu porozumiewania się z Zamawiającym wybieram następującą formę: 
Faks/poczta elektroniczna *  podając właściwy numer faksu…………………………………… 
lub e-mail………………………………………………………………………………………... 
 

Data..................................................  
 
                                                                    ............................................................................ 
                       /Podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy/ 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne 
  na:  . „Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą 
skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska”   
 
 

 
 
.............................................................................................................................................. 
                                                 / Oferent - nazwa firmy/  
 
 
.............................................................................................................................................. 
    / siedziba / 

 
OŚWIADCZENIE 

 
            Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.   
 
           Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
...............................................   .................................................................. 
   /miejscowość, data/                                  /podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela firmy/ 
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Załącznik nr 3 
(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne 
  na:  . „Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą 
skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska”   
 
 

 
 
.............................................................................................................................................. 
                                                 / Oferent - nazwa firmy/  
 
 
.............................................................................................................................................. 
    / siedziba / 

 
OŚWIADCZENIE 

 
            Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj. 
 
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;   
 
c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
           Prawdziwość wszelkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
...............................................   .................................................................. 
   /miejscowość, data/                                  /podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela firmy/ 
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                                           Załącznik nr 7 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 
 
 

   WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
Oświadczam, Ŝe firma ………………………………………………………………………. 
 z siedzibą w ……………………………………………………………………………….. 
zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat  następujące zamówienia o charakterze złoŜoności     
porównywalnej  z zakresem przedmiotu przetargu (co najmniej 3 roboty ) oraz załączenie 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 
 

Rodzaj zamówienia wraz z 
zakresem rzeczowym

Całkowita 
wartość (zł.)

Czas realizacji Nazwa zamawiającego

Rozpoczęcie Zakończenie

 
                                                                                                                
...............................................   .................................................................. 
   /miejscowość, data/                                  /podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela firmy/                                       
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                                           Załącznik nr 8 

(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 
 
 

 WYKAZ OSÓB KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA 

   

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Uprawnienia       /*  

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

/* - w kolumnie nr 5 naleŜy zaznaczyć poprzez wpisanie znaku „X” pracowników  
         skierowanych do pracy przy realizacji zamówienia 
 

1. Do wykazu naleŜy dołączyć kserokopie uprawnień potwierdzone za zgodność z 
oryginałem lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach osób. 
     
                                                      

...............................................   .................................................................. 
   /miejscowość, data/                                  /podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela firmy/ 
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                                                                      Załącznik Nr 9 

Zestawienie zbiorcze robót do wykonania 
„Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyŜowania z drogą powiatową nr 

3515W Bartodzieje-Wola Goryńska” 
 

Lp Nazwa grupy asortymentowej. 

Opis pozycji kosztorysowej 

Nazwa 
jedn. 

Obmiaro-
wych 

Ilość 
jednostek 
obmiarow

ych 

Cena 
jednostki 

obmiarowej 
(w zł) 

Cena ofertowa 
/poz.4x5/ 

(w zł) 

1 2 3 4 5 6 

 I Roboty przygotowawcze      
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drog. km 3,404   
2. Wycinka drzew z usunięciem i wywiezieniem karp na 

odległość do 10 km 
szt. 22   

 Razem I     

 
II Roboty nawierzchniowe 

    

3. Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
(średnio 30 cm) mechanicznie z wywozem nadmiaru 
gruntu, miejsce ustala wykonawca w uzgodnieniu z 
Inwestorem (na odległość do 10 km) 

m 2 
 

m 3 

20 913 
 

6 274 

  

4. Wykopy wykonywane spycharkami z wywiezieniem 
gruntu na odległość do 10 km 

m 3 830   

5. Wykonywanie nasypów przy uŜyciu równiarki i walca  m 3 390   
6. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie przy uŜyciu 
równiarki i walca 

m 2 17 086   

7. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni ręcznie 

m 2 333,31   

8. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm m 2 21 114   
9. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/63 mm  stabilizowanego mechanicznie gr. 
14,0 cm 

m 2 16 836   

10. Wykonanie podbudowy zasadniczej (warstwa górna) z 
kruszywa łamanego 0/31,5 mm  stabilizowanego 
mechanicznie gr. 6,0 cm 

m 2 16 469   

11. Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/16mm grubości 4 cm ze skropieniem podbudowy 
emulsją asfaltową 

 
     m 2 

 
16 159 

  

12. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
0/8mm grubości 3 cm ze skropieniem warstwy 
wiąŜącej emulsją asfaltową 

 m 2  15 
778 

  

13. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm  
stabilizowanego mechanicznie gr. 30,0 cm – zatoka 
autobusowa 

 m 2 114   

14. Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/16mm grubości 7 cm ze skropieniem podbudowy 
emulsją asfaltową – zatoka autobusowa 

 
    m 2 

 
114 

  

15. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
0/12,8mm grubości 5 cm ze skropieniem warstwy 
wiąŜącej emulsją asfaltową – zatoka autobusowa 

 m 2  114   

16. MontaŜ wysięgników na istniejących słupach, z 
montaŜem opraw oświetleniowych, montaŜem kabli i 
tabliczek bezpiecznikowych – doświetlenie 
skrzyŜowania 

 szt.  5   

17. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przed 
poraŜeniami (komplet) 

 szt.  5   
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 Razem II 

 
    

 
III Pobocza i zjazdy 

    

18. Profilowanie i zagęszczanie poboczy oraz zjazdy z 
pospółki+ wydzielony pas dla pieszych i rowerów 

 m 2 6 595   

 Razem III     

 
IV Odwodnienie 

    

19. Wykonanie przepustów fi=40cm pod zjazdami z rur 
betonowych  (32 zjazdy ze ściankami czołowymi 
prefabrykowanymi + 2 szt wzdłuŜ drogi o długości rury 
35 m kaŜdy) 

  m 326   

20. Wykonanie przepustów fi=50cm (4szt.) pod drogą z rur 
beton. ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi 

  m 38   

21. Wykonanie, profilowanie i oczyszczanie rowów  m 1 979,
53 

  

 Razem IV     

 
V Oznakowanie 

    

22. Znaki drogowe odblaskowe   (A-1 -2szt., A-2 -2 szt, 
A-6b, A-6c, A-7 – 3szt., A-11, D-2 -4szt., D-42 – 
6szt., D-43 – 6szt., G-1a, G-1b, G-1c, A-17 – 2 
szt., T-27 – 2 szt., A-16 – 2 szt., D-6b – 8 szt.  
na słupkach 3.5m fi=50 mm 

  szt. 
  
 
 
 

szt. 

43 
 
 
 
 

38 

  

23. Oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych i 
przejazdy dla rowerów  

 m 2 68,82   

24. Bariery łańcuchowe U-12b przy szkole    m. 20   
25. Słupki przeszkodowe U-1a   szt. 10   
26. Tablice prowadzące U-3c i U-3d (długości 1,20 m)   szt. 3   
 Razem V     

  
RAZEM  I-V (netto) 

    

              
Podatek VAT 22% 

    

  
RAZEM (brutto) 
 

    

 
 
 
Słownie:…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dnia………………………………                              ………………………………………….. 
                                                                                                                                            (podpis osoby upowaŜnionej) 

 
 

• Zestawienie zbiorcze robót do wykonania będzie informacją słuŜącą wyłącznie 
do zbadania realności oferowanej ceny 
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Załącznik Nr 10 
 
……………………………… 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 
 
 
                                             ZOBOWI ĄZANIE DO WSPÓŁPRACY 
 
 
Ja niŜej podpisany/a/……………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu ................................................................................................................................................ 

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

Zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej firmy / osoby do współpracy z firmą ……………………………. 

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

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

1* ) jako podwykonawca /prac w zakresie:…………………………………………………………………. 

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

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

a) osobą podwykonawcy kierującą i nadzorującą w/w dostaw będzie: 

:……………………………………………………………………………………………………… 

b) do realizacji w/w dostaw/prac posiadamy następujący podstawowy sprzęt wymagany w 

punkcie………SIWZ…………………………………………………………………............................ 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                             (nazwa, typ, liczba jednostek) 

 

 2*) jako podwykonawca prac w zakresie obsługi : 

 ……………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                      
 3*) jako osoba uprawniona do kierowania i nadzorowania robót w zakresie…………………………………… 

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

Oraz zobowiązuję się, Ŝe w razie uzyskania zamówienia przez firmę, będę pracować/współpracować przy jego 

realizacji 

 

                                                    
 
 
                                                                                                                           ………………………………………………………………      
…………………………………………………….. (podpis i pieczęć podwykonawcy, osoby) 
(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)  
 
                                                                               
 
                                                       Jastrzębia dnia …………………………………    
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     Załącznik nr 11 
 
 
 

WYKAZ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE 
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZY Ć 

PODWYKONAWCOM 

   

L.p. Nazwa grupy asortymentowej / pozycji zestawienia zbiorczego 
1 2 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

……………..……………………………………. 
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23
 

 
 
 

 
 
 
Dokumentacja Techniczna stanowi 
załącznik do SIWZ w oddzielnym pliku 
PDF 
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       /  wzór /   

 

  UMOWA    nr       
           zawarta w dniu………………………….pomiędzy Gminą Jastrzębia z siedzibą w Jastrzębi,  
26 631 -  Jastrzębia reprezentowaną przez Wójta Gminy w Jastrzębi: 
1. Pan Zdzisław Karaś – Wójt Gminy  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a ..................................................................................................................... z siedzibą w ....................................... 
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia …………… Zamawiający udziela 
zamówienia publicznego, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiot 
zamówienia p.n. „Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyŜowania z 
drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska”   
2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 3 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określonych przedmiarem robót (zbiorczym 
zestawieniem) i dokumentacją techniczną i przetargową. 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 
4.   Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres robót budowlanych określony w punkcie 3 SIWZ oraz 
zestawieniu zbiorczym, nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza moŜliwość powoływania 
się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o 
zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, Ŝe nie będzie Ŝądał podwyŜszenia wynagrodzenia 
wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.  

 
§ 2 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 03 września 2010 r. 
Termin przekazania placu budowy nastąpi w dniu zawarcia umowy. 

 
§ 3 

 
1.   Wyroby  potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca robót. 
2. Wyroby i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
"Prawo budowlane". 
3. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody i energii 
elektrycznej.      

§ 4 
 
Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w §1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie 
1. kwoty ryczałtowej brutto w wysokości ..............................……………………………………zł. 
(słownie:……………………………………………………………………………………..). 
2. W tym naleŜny podatkiem VAT…………%...............................................................................zł.  
(słownie: .................................................................................................................................). 
3. Kwota netto……………………………………………………………………………………zł. 
(słownie:……………………………………………………………………………………...). 

  
§ 5 
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1. Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski i autorski. 
2. Przedstawicielem wykonawcy jest P. ………………………… pełniący funkcję kierownika 
budowy  zamieszkały  …………………………………………………... 

 
§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentacją techniczną, przetargową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wymogami 
sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa. 
2.Zabezpieczenie terenu robót w czasie uŜytkowania obiektu przed dostępem osób 
niepowołanych. 
3. Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów wykonawcy przed kradzieŜą i 
zniszczeniem. 
4. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru. 
6. Przestrzeganie przepisów B.H.P. i   p.poŜ. 
7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych.  
8. Wykonawca ponosi równieŜ odpowiedzialność za : 
a) Uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których 
istnienie moŜna było przewidzieć w trakcie realizacji robót. 
b) Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
c) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonym zdarzeniem losowym oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
d) JeŜeli wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje 
ryzyko i odpowiedzialność. 
9. Dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót, 
których zakres określony został w § 1. 
W skład dokumentów odbiorowych wchodzą: 
- protokóły z przeprowadzonych  badań; 
- certyfikaty dla wszystkich wyrobów budowanych; 
- po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor nadzoru 
pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru zadania wraz z przekazaniem pełnej 
dokumentacji odbiorowej. 
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną  
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór robót. 
 

§ 7 
 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy dopełnienie zadań wynikających z procesem budowlanym 
na podstawie przepisów Prawa budowlanego 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia 
do wykonania zleconych robót .  
2.  Wykonawca oświadcza, Ŝe nie będzie wnosił Ŝadnych roszczeń finansowych wynikających z 
błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną, przetargową i 
przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.  
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§ 9 
Kontrola postępu i jakości robót: 
1. Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji 
przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo wystawić stosowne 
wnioski dla Inwestora, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze 
skutkami przewidzianymi z tego tytułu. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robót zanikających 
lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez 
inspektora nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty wpisu. 
3. O wykrytych wadach w robotach inspektor nadzoru zawiadomi  niezwłocznie Wykonawcę. 
Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych w 
późniejszym terminie. 
4. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed 
upływem terminu usunięcia wad. 
5. Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad. 
6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Inspektora 
nadzoru wówczas Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej. 
7. Wszystkie wyroby i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań  Inspektora nadzoru 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca 
na własny koszt. 
                                                                          § 10 

 
Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się następująco: 
1. Faktura końcowa po odebraniu całego zakresu robót protokołem końcowym. 
2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty protokołu końcowego potwierdzonego 
przez inspektora nadzoru. 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem  z konta Zamawiającego  
na konto Wykonawcy. 
4. W razie zwłoki w zapłacie naleŜności Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej 
wysokości. 

§ 11 
 

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku  nie wykonania 
lub nienaleŜytego wykonania warunków umowy: 
1. Za przekroczenie terminu  oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego 
w § 4 ust. 1 umowy licząc za kaŜdy dzień zwłoki. 

 2. W przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad nie dających się usunąć, a 
umoŜliwiających eksploatację obiektu zamawiający pomniejszy naleŜne wynagrodzenie 
wykonawcy o kwotę do 5% wartości umowy określonej w § 4 ust.1.  

            3. Za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie obiektu 
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w 
wysokości 20% wynagrodzenia za dany element roboty posiadający wadę. Wykonawca natomiast 
zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego.  

 4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie  
rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 i 4 wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki licząc 
od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek. 

 6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego oraz 
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odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy                     
(np: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w 
umowie i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej) stanowi podstawę dla 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 4 
ust.1 . 

§ 12 
 
JeŜeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 

§13 
 
1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót wg § 
4 ust.1  tj.  wartości brutto w wysokości  .........zł. 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  na warunkach określonych 
w pkt. 15 SIWZ. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub  nienaleŜytego wykonania zamówienia.  
3.Zwrot wniesionego zabezpieczenia:   
- 70% ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ..............zł. gwarantująca zgodnie z umową 
wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez 
usterek. 
- 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota ............. zł.  gwarantująca roszczenia Zamawiającego i  
zwolniona będzie w ciągu 15 dni po upływie  okresu rękojmi.   
W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia  roszczeń z tytułu rękojmi za  wykonane roboty.  
 

§ 14 
 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi 
normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt 
nieprzydatnym do uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
2.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 3 lat od 
dnia podpisania protokółu odbioru końcowego. 
3. Okres rękojmi płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji. 
4. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w 
następujących terminach: 
- na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez słuŜby 
Zamawiającego, lub uŜytkownika obiektu. 
- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi. 
W kaŜdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca robót.  
 

§ 15 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
opisanych w art. 145  ustawy z 29 stycznia 2004r r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 16 
 
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
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Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 
                                                        

§18 
 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody 
Zamawiającego. 

§ 19 
 

Zmiana postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe nastąpić w przypadku 
określonym w pkt. 14.8 SIWZ, 
 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla kaŜdej 
ze stron. 
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