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Ciepielów, dnia 09.08.2012 r. 

RPORiI 271.7.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą 

architektur ą krajobrazu 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 294052 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, 
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa wizerunku otoczenia 
kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i 
chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z 
małą architekturą krajobrazu, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres 
rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje: - Roboty przygotowawcze, - Elementy ulic, - 
Budowa chodnika przy jezdni, - Budowa chodnika za zieleńcem, - Budowa wjazdów 
gospodarczych, - Budowa zatok postojowych i utwardzenie pobocza, - Wykonanie parkingu, - 
Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy kościele, - Mała architektura: Ławki 
parkowe typ wiedeński, Ustawienie koszy na śmieci, Krzewy ozdobne, Przestawienie krzyża 
z wykonaniem skalnika, obsadzeniem i chodnikiem z kostki brukowej, Ustawienie słupa 
ogłoszeniowego. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), 
załączony do SIWZ, projekt techniczny, który znajduje się do wglądu w siedzibie 
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Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19, w godz. 8.00-15.00 oraz jest 
załączony do SIWZ w wersji elektronicznej (zał. nr 6).. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.23-7, 
45.23.16.00-1, 45.22.33.00-9, 45.11.27.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
12.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 
zł Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: 
Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub 
gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium 
po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykaz robót budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz informację banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
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• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dokumenty wymagane przez SIWZ 
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  28.08.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 
27-310 Ciepielów, pok. nr 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Wójt Gminy Ciepielów 

Artur Szewczyk 
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Pieczęć 

Zamawiającego 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)  

na zadanie 
 „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza 

parafialnego wraz z małą architektur ą krajobrazu” 

I.  Zamawiający:  

1. Pełna nazwa zamawiającego: GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez 

Wójta Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka 

2. Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 

3. REGON: 000537444 

4. Internet: http www.ciepielow.pl,   e-mail:gmina@ciepielow.pl 

5. Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080 

 

II.  Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami: 

1. Imię i nazwisko: Mariusz Borek, Marcin Bielecki 

2. Stanowisko służbowe: pracownik UG Ciepielów 

3. Numer telefonu: /048/ 3788080 

4. E-mail: inwestycje@ciepielow.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 19 

6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00 

 

III.  Przedmiot zamówienia:  

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz 

bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza 

parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu, wg zakresu określonego w dokumentacji 

technicznej. 
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Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje:  
• Roboty przygotowawcze, 
• Elementy ulic, 
• Budowa chodnika przy jezdni, 
• Budowa chodnika za zieleńcem, 
• Budowa wjazdów gospodarczych, 
• Budowa zatok postojowych i utwardzenie pobocza, 
• Wykonanie parkingu, 
• Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy kościele, 
• Mała architektura 

- Ławki parkowe typ wiedeński, 
- Ustawienie koszy naśmieci, 
- Krzewy ozdobne, 
- Przestawienie krzyża z wykonaniem skalnika, obsadzeniem i chodnikiem z kostki 

brukowej 
- Ustawienie słupa ogłoszeniowego. 

 
Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera "przedmiar robót" (zał. nr 5), załączony do 

niniejszej specyfikacji oraz projekt techniczny, który znajduje się do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19  w godz. 8.00-15.00 oraz jest 

załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej (zał. nr 6). 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.23-7, 

45.23.16.00-1, 45.22.33.00-9, 45.11.27.10-5. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

IV.  Informacje o przetargu: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

V. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia  

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt  6 i pkt 7 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późń. zm.) 
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VI.  Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:  

a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia (zał. nr 2) 

c) kosztorys ofertowy (opracowanie własne) sporządzony na podstawie przedmiaru 

robót zał. nr 5 do SIWZ 

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium  

e) parafowany wzór umowy (zał. nr 4) 

oraz dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim 

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz  

podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w 

imieniu wykonawcy. 

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji.  

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.  

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  

Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie wewnętrznej opakowanej zamkniętą 

kopertą zewnętrzną. Zarówno koperta zewnętrzna jak i wewnętrzna winna być oznaczona - 

Oferta na „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz 

z małą architektur ą krajobrazu”.  

Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu 28.08.2012 r.,  godz. 11.00 

a) Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem wykonawcy, 

aby umożliwi ć jej odesłanie w przypadku gdy oferta zostanie złożona po terminie. 

b) Oferty należy składać  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat), Urząd 

Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów do 28.08.2012 do 

godziny 10.30. 
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VII.  Warunki wymagane od wykonawców:   

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r  Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) 

2. Złożą wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VIII SIWZ. 

3. Złożą wadium w wysokości 10 000 zł w terminie i miejscu wskazanym w pkt  IX - tym 

specyfikacji.  

 

VIII.   Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów 

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

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.).  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

 na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. – Prawo Zamówień 

Publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: 

 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2). 

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

3. 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; 
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4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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; 

 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

 

1. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, (zał. nr 3). 

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:  

  

1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 

którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 



„Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 
parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” 

 6

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

Z treści informacji bankowej musi bezwzględnie wynikać wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 

zawartą w ofercie. 

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

 

IX. Wadium: 

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł 

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:  

a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego:  

Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . 
b) poręczenie lub gwarancja bankowa, 

c) gwarancja ubezpieczeniowa, 

d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, 

poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) 

Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania.  

 

X.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga od wykonawcy przed zawarciem umowy, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

 

XI       Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:  

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

XII.    Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  

12.11.2012 r.  
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XIII.   Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

1. Cena powinna być podana:  

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 

brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysu 

ofertowego. 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

4. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki pisarskie rachunkowe zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci 

ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić 

na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy). 

 

XIV.    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem 

a) cena – 100 % 

b) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 

specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

w/w kryterium wyboru. 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

C = C min. / C bad. x 100 % 
Gdzie: 
C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 
C min - najniższa cena z ważnych ofert 
C bad - cena oferty badanej 
1% = 1 pkt 

 

XV.     Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Zgodnie z    

              załącznikiem nr 6 do SIWZ – wzór umowy 
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XVI.    Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ w terminie nie późniejszym niż do dnia 20.08.2012 r. (poniedziałek) do godz. 

12.00. 

2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres: Urząd 

Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów. 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:  

48 37 88 080.  

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

pomocą faksu. 

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wraz z odpowiedzią jednocześnie wszystkim 

wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej w miejscu gdzie jest 

umieszczona SIWZ.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później 

niż do końca terminu wyznaczonego (pkt. XVI ppkt. 1 niniejszej specyfikacji) 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

XVII.   Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i   

             oceny ofert: 

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Ciepielowie,  

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1 

• Termin składania ofert: 28.08.2012 r.  do godz. 10.30 

• Termin otwarcia ofert:  28.08.2012 r. godz. 11.00 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert 

zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, 
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którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. Zamawiający 

sprawdzi również, czy oferenci złożyli wymagane wadium. 

3. Ocena ofert.  

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym (kompletność 

wymaganych dokumentów) oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na 

posiedzeniu niejawnym.  

 

XVIII. Tryb zawarcia umowy:  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 

ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.). 

2. Ogólne warunki umowy /wzór umowy/  stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

XIX.    Środki odwoławcze: 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 

wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XX. Inne informacje: 

Roboty winny być wykonane zgodnie z: 

- branżowymi "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  obowiązującymi dla    

 danych robót, 

- dokumentacją budowlaną, z którą wykonawca winien się zapoznać (zał.  6 do SIWZ), 

- ustawą z dnia 1994.07.07- „Prawo budowlane” / Dz. U .Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z  późn. 

zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy. 

    - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz  

materiałów. Wykonawca bierze odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń podziemnych 

znajdujących się na terenie budowy /trasie prowadzonych robót. 

 

XXI. Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późń. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  
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Wykaz załączników:  

1 Oferta 

2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3 Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robót budowlanych  

4 Projekt umowy. 

5 Przedmiar robót. 

6 Projekt techniczny oraz informacja dot BiOZ. 

 

 

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI 

Ciepielów, dnia: 09.08.2012 rok 

 

                                                                                                Artur Szewczyk 

   Wójt Gminy Ciepielów 
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Zał. nr 1 

 

OFERTA 
 
....................................................................................................................................................... 

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

/nazwa i siedziba oferenta/ 
 
nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 09.08.2012 r. na „Poprawę 
wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez 
budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architektur ą 
krajobrazu” zamieszczonego Gminę Ciepielów na portalu internetowym UZP, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie i tablicy ogłoszeń UG  

1. Oferuję wykonanie prac wymienionych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, projekcie technicznym i przedmiarze robót za cenę: 
................................(netto) + VAT ....% w wys. ......................= .........................(brutto) 

Słownie złotych ................................................................................................................ 

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

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi łącznie z podatkiem VAT. 
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i 
realizacji przyszłego zamówienia. 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z mocy art. 24 
ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Oferuje wykonanie prac w terminie do dnia 12.11.2012 r. 
5. Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

6. Oświadczam/y/, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od 
daty otwarcia ofert. 

7. Wadium w kwocie 10 000 zł zostało wniesione w dniu w formie 
...................................................................................................................................... 

8. Oświadczam/y/, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia proponowanej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

9. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  
5 % wartości umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w formie 
................................................................. 

10. Udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 36 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

11. Zastrzeżenia Wykonawcy.  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 
udostępnione:....................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................... 
12. Inne informacje Wykonawcy: 
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......................................, dnia ....................... 2012 r.             ...................................................... 
                                                                                              (pieczęć i podpis uprawnionego 
                                  Przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                                                                 Zał. nr 2 
 
 

  ........................................................ 
 (miejscowość, data)  

 
                                   

Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia  
zgodnie z art. 22  i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia  w trybie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”   

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) 
 

 

 

Nazwa i siedziba oferenta : 

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

....................................................................................................................................................... 
 
 
I. Oświadczam, że : 
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia 
3) dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia,  
 
 

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
poźn. zm.) 
 
 

 

 
 
.....................................................................                  ............................................................. 
     imiona i nazwiska osób uprawnionych                                podpisy osób uprawnionych  
         do reprezentowania  wykonawcy                                do reprezentowania wykonawcy 
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Zał. nr 3 

 
 
        ........................................................ 
                                                                                                      (miejscowość, data)  
   
 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PI ĘCIU LAT 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
Nazwa wykonawcy:     ................................................................................................... 
 
    .................................................................................................... 
 
Siedziba wykonawcy   .................................................................................................... 
 
    .................................................................................................... 
 
 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych o podobnym 
charakterze i wartości. 
 
Lp. Nazwa zadania Data i miejsce 

wykonania 
Wartość 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, 
opinie zamawiających). 
 
 
 
 

 
 

.....................................................................                  ............................................................. 
     imiona i nazwiska osób uprawnionych                                podpisy osób uprawnionych  
         do reprezentowania  wykonawcy                                do reprezentowania wykonawcy 
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-Projekt- 

Zał. nr 4  
 

UMOWA Nr  RPORiI …./2010 
 

zawarta w dniu ……..2012 r. pomiędzy Gminą Ciepielów, z siedzibą Urzędzie Gminy w 
Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, reprezentowaną przez: 
Pana Artura Szewczyka  - Wójta Gminy, zwaną w dalszej części  „Zamawiającym”, a 
firmą: …………., reprezentowaną przez: …………… zwaną  dalej „Wykonawcą”, o 
następującej treści: 
 

                                                                   § 1 
1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia 28.08.2012 r. Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do kompleksowej realizacji przedmiot zamówienia pod 
nazwą: „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do 
cmentarza parafialnego wraz z małą architektur ą krajobrazu” 

2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót wyszczególnionych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, określonych przedmiarem robót, dokumentacją projektową i 
przetargową oraz inne prace konieczne do wykonania nie ujęte w dokumentacji, a 
niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej 
i przepisy prawa. 

3. Na przedmiotowe zadanie dnia 20.09.2011 r. zamawiający złożył  „zgłoszenie do 
Starostwa Powiatowego w Lipsku, o zamiarze wykonania robót budowlanych, na 
które nie obowiązuje pozwolenie na budowę”. Roboty mają być wykonane zgodnie z  
w/w dokumentami. 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja techniczna oraz przyjęta 
oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy: 

1. Termin przekazania placu budowy: ……..2012 r. 
2. Termin wykonania zadania: 12.11.2012.r. 

 
 

§ 3 
Za kompleksowe wykonanie robót ujętych w § 1 ustala się wynagrodzenie Wykonawcy 

w kwocie netto: …….. zł (słownie: ……..) VAT: ……. zł, brutto: ……… zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………) 

Wynagrodzenie to zawiera wszelkie zobowiązania związane z: realizacją robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
przedmiarem robót, oraz wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących, których 
konieczność wykonania wynika z dokumentów przetargowych oraz reżimów 
odpowiednich przepisów prawa oraz warunków stawianych przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie zgodnie z postępem robót. 
Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania prac budowlanych w przypadku 

wystąpienia trudności w finansowaniu inwestycji, przy czym ma obowiązek 
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poinformować o tym fakcie Wykonawcę na co najmniej 1 miesiąc przed 
wstrzymaniem prac budowlanych. 

 
§ 4 

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty: 
1. Dopuszcza się rozliczenie robót fakturami przejściowymi. Faktury przejściowe 

regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i 
protokołu odbioru częściowego wykonanych robót. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane w/w fakturami przejściowymi nie może 
przekroczyć 80 % wartości zadania, tj do kwoty ………… zł brutto. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego, płatną w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Termin przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia robót ustala się na 7 dni 
od daty odbioru końcowego. 
 

§ 5 
Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewnia nadzór inwestorski w osobie – 
……….., który posiada uprawnienia budowlane: …………… 
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………….,   
który posiada uprawnienia budowlane: ………………………                                  
 

§ 6 
1. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewnia: 

a) Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wymogami sztuki budowlanej i 
odpowiednimi przepisami prawa. 
b) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
c) Zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób 

niepowołanych. 
d)  Właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy wraz z ubezpieczeniem 
placu budowy. 
e)   Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 
f)  Materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”, 
odpowiadających normom jakościowym i technicznym określonym w projekcie 
technicznym i specyfikacji technicznej. 
g) Zabezpieczenie znajdujących się na terenie placu budowy własnych materiałów przed 
kradzieżą i zniszczeniem. 
h) Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 
i) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
j) Obsługę geodezyjną w trakcie i po wykonaniu budowy. 
k) Wywiązywanie się z innych obowiązków nie ujętych w przedmiotowej umowie, a  
które zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2.Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
a) Powiadomienia o terminie rozpoczętych robót: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 
Lipsku, ZEORK Zwoleń, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Radom 
oraz zapewnienia nadzoru jednostek opiniujących projekt techniczny. 
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b) Dokonania niezbędnych uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii oraz protokołów i 
świadectw potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, niezbędnych  do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu i przekazania do 
eksploatacji. 

      c)  Stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
d) Zawiadamiania Zamawiającego, o fakcie wykonania robót zanikających lub 
ulęgających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez inspektora 
nadzoru. 
e) Zatrudnienia 3 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, do wykonania przedmiotu 
zamówienia na cały czas realizacji zadania. Zamawiający wskaże takie osoby do 
wykonywania pracy fizycznej w ramach inwestycji, które to stale zamieszkują na terenie   
gminy Ciepielów i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku, jako 
osoby bezrobotne. 
 
3. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane: 
 

    a) Uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak: kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz 
instalacje sieci wodociągowej, kanalizacyjnej zinwentaryzowane geodezyjnie na mapie 
projektu technicznego, 

b) Zaniedbaniem ze swej strony w należytym realizowaniu przedmiotu umowy w terenie 
sąsiadującym. 
 

§ 7 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami. 
2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. 
3. Odebranie robót zanikających i ulęgających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
4. Dokonanie końcowego odbioru robót w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy o całkowitym zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem 
uprawnienia do wykonania zleconych robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych 
wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją techniczną 
i przedmiarem robót oraz oceną własną dokonaną w oparciu o przeprowadzoną wizję 
lokalną. 

§ 9 
Kontrola postępu i jakości robót, odbiór końcowy: 

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót. W razie stwierdzenia realizacji 
robót 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 umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie nastąpi nie później niż w ciągu 3 
dni od daty wpisu. 
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3. O wykrytych wadach w robotach w trakcie realizacji zadania, Inspektor Nadzoru 
zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę robót. Fakt ten nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  wad ujawnionych w późniejszym terminie. 

4. Wykryte wady podczas robót, powinny 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. Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie wówczas 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni wcześniej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu wad 
w uzgodnionym terminie. 

7.  Inspektor Nadzoru potwierdza usunięcie wad. 
8. Wszystkie materiały i jakości robót muszą być dostosowane do wymagań 

dokumentacji projektowej i Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami i poddane takim testom na placu budowy lub miejscu wyprodukowania 
jakich będzie wymagał Inspektor Nadzoru. Wszystkie próbki, atesty dostarcza 
Wykonawca na własny koszt. 

9    Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika 
Budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru - Wykonawca 
pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia 
Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych,  atesty na wbudowane materiały, karty 
gwarancyjne 

b) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy, potwierdzonymi przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy, 

c) dziennik budowy, 
d) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami i Polskim Normami. 
e) protokoły badań i sprawdzeń. 

9.   Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od daty   
      otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
10. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty ich  
      rozpoczęcia. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) Wykonawca zostanie zobowiązany pisemnie do usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie. 

b) Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie 
wówczas zamawiający może zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie 14 dni 
wcześniej.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 
usunięciu wad wykrytych podczas odbioru końcowego, a Zamawiający dokona ich odbioru.  
13.. Protokół odbioru końcowego sporządza Zamawiający na własnym  formularzu. 
 

§ 10 
Ustala się naliczenie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy: 
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1. Za przekroczenie terminu wykonania  przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  
określonego w  § 3 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki.  

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w  § 3 ust. 1 umowy licząc za każdy 
dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Za roboty lub elementy robót posiadających wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu 
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary 
umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę, 
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. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
(np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych 
w umowie i dokumentacji projektowej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do 
naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 
1 umowy. 

 
§ 11 

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za: 
1. W razie zwłoki w zapłacie należności  Wykonawcy przysługują odsetki w ustawowej 

wysokości. 
2. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (z winy Zamawiającego) Zamawiający zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 12 
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 
                                                                         § 13 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć. 
2. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy  zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 14 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

robót wg. § 3 tj. w wysokości ……… zł,- (słownie ……………………..zł) 
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem 

umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu ich wykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 



„Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 
parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” 

  

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b 

ustawy z dnia 09.11.2000 r. ze zm. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

5. 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 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota  ………….. zł,- gwarantująca 
roszczenie Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi zwolniona będzie w ciągu 
14 dni po upływie gwarancji. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

 
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, za zgodą 
Zamawiającego. 

8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości niezbędnej wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową 
wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

 
§ 15 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi 
normami technicznymi bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt 
nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 36 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
4. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i usunięcie usterki w ciągu 3 dni  od jej 

zgłoszenia. 
5. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w 

następujących terminach: 
- na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad usterek przez 

służby Zamawiającego. 
- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi. 

6.   W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca   
      robót. 
 

                                                              § 16 
1. Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 



„Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 
parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” 

  

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, oraz wprowadzenie do umowy 
takich postanowień, które byłyby  niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest nieważna. 
 

§ 17 
 Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 19 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie 
 

§ 20 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
         WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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