Ciepielów, dnia 26.06.2018 r.
RPORiI 271.5.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Ogłoszenie nr 579270-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.
Zamieszczanie ogłoszeniaŚ Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiegać się wył cznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będ realizowały zamówienie, obejmuje społeczn i zawodow integrację osób będ cych
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SźKCJA IŚ ZAMAWIAJ CY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj cy
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj cy powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowaniaŚ
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj cych
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów
wraz z danymi do kontaktówŚ
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj cymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiaj cymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznychŚ
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, krajowy numer identyfikacyjny
53744400000, ul. ul. Czachowskiego 1 , 27310 Ciepielów, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 048 37 88 080, e-mail inwestycje.ciepielów@op.pl, faks 048 37 88 080.
Adres strony internetowej (URL): www.ciepielow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGOŚ Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii źuropejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających)Ś
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.ciepielow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłaćŚ
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposóbŚ
Nie
Inny sposóbŚ
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposóbŚ
Tak
Inny sposóbŚ
W formie papierowej (pisemnej)
Adres:
Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urz dzeń lub formatów
plików, które nie s ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
SźKCJA IIŚ PRZźDMIOT ZAMÓWIźNIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cegoŚ Przebudowa drogi gminnej przez
wieś Bielany
Numer referencyjny: RPORiI 271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówieniaŚ Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na częściŚ
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ł cznie następuj cych części lub grup
częściŚ
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlaneŚ Przedmiotem zamówienia jestŚ „Przebudowa drogi gminnej
przez wieś Bielany”. Prace obejmująŚ a) Roboty przygotowawczeŚ - Odtworzenie trasy i
punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe b) Nawierzchnie: Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (1042
m x 4,00 m ) x2, - Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia
gr.warstwy 4 cm ( 40 mb x 4,00 m), - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczowiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 4,00 m
z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (1042 m x 4,00 m x 75 kg/m2), - Mechaniczne
wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 4,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 AC 8 S ( 1042 m x 4,00 m ), c) Roboty wykończenioweŚ - Ustawienie słupków rur
stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z wkopaniem i zasypaniem
dołów z ubiciem warstwami, - Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B
(okrągły o śred. 900 mm) folia odblaskowa I generacji (B 33(40)śB-18(10t)), Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900
mm) folia odblaskowa I generacji(A-7), - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia
kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm (1042 mb x 0,50 m)x 2.
Szczegółowy zakres prac wskazano przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPVŚ 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VATŚ
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PzpŚ
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupówŚ
miesiącachŚ lub dniach:
lub
data rozpoczęciaŚ lub zakończeniaŚ 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunkówŚ Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunkówŚ Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunkówŚ Dysponowanie personelem kierowniczym posiadającym
doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, które w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert pełniły funkcje kierowników budowy w odniesieniu do
minimum 1 roboty budowlanej: - osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGAŚ 1. Wykazując spełnianie warunku
udziału w postępowaniu w złożonym wykazie osób należy podać informację o doświadczeniu
kierownika budowy, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
pełnił funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej: Kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.ś 2. Wykonawca w
celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa
członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w

szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w krajach członkowskich Unii źuropejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi zamawiającemu przed
zawarciem umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osóbŚ
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O WIADCZE SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU
WST PNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organuś 2.zaświadczenie właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuś 3. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w n 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIUŚ
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJIŚ
III.6) WYKAZ O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWC W POST POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówieniaŚ Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj cy ż da wniesienia wadiumŚ
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
11.07.2018r. do godz. 10Ś00 w wysokości 3 000,00zł (słownieŚ trzy tysiące złotych) Wadium
może być wnoszone w następujących formachŚ - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnymś - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na konto ZamawiającegoŚ Urząd Gminy w Ciepielowie numer kontaŚ 39
91290001 0039 0331 2695 0003 z dopiskiemŚ Wadium dot. zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej przez wieś Bielany“.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówieniaŚ

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczekŚ
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doł czenia
do ofert katalogów elektronicznychŚ
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznychŚ
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowejŚ
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawcówŚ
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówŚ
Umowa ramowa będzie zawartaŚ
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowejŚ
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowejŚ
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupówŚ
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupówŚ
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznychŚ
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupówŚ
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzonaŚ
Należy wskazać elementy, których wartości będ przedmiotem aukcji elektronicznejŚ
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikaj ce z opisu
przedmiotu zamówieniaŚ
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnieniaŚ
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień)Ś
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeńŚ
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznejŚ
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwaniaŚ
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapuŚ
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznejŚ
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Gwarancja jakości 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofertyŚ
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofertŚ
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów)Ś
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisuŚ
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowaniaŚ

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązańŚ
Należy podać informacje na temat etapów dialoguŚ
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
źlementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie ofertyŚ
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówieniaŚ
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektronicznaŚ
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznychŚ
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpieńŚ
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwaniaŚ
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznejŚ
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowyŚ
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowyŚ
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcyŚ Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmianŚ
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
zakresieŚ 1/ zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych)ś 2/ zmiany osób
odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy i Zamawiającego – w
przypadku obiektywnych przesłanek. Osoba ze strony Wykonawcy musi posiadać
kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagał Zamawiający w SIWZ. Osoba ta musi zostać
zaakceptowana przez Zamawiającego. 3/ W przypadku uzasadnionych okoliczności, których
wcześniej nie można było przewidzieć na pisemny wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu
przez zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 2.
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie

aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
rodki służ ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniuŚ
Data: 2018-07-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)Ś
Nie
Wskazać powodyŚ
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin zwi zania ofert Ś do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodz cych z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj cych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówieniaŚ Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służ ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiaj cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzulę informacyjną uwzględniającą regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO,
którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich Uź z
dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień
publicznych zamieszczono w pkt. 19 SIWZ.
Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany
Pieczęć
Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na zadanie:
„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
1. Zamawiaj cy:
1. Pełna nazwa zamawiającegoŚ GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez Wójta
Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka
2. Adres: Urz d 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

1.1

Pracownicy

zamawiającego

uprawnieni

do

bezpośredniego

kontaktowania

się

z wykonawcami:
1.

Imię i nazwisko: Mariusz Borek oraz Marcin Bielecki

2.

Stanowisko służboweŚ pracownik UG Ciepielów

3.

Numer telefonu: /048/ 3788080

4.

E-mail: inwestycje@ciepielow.pl

5.

Numer pokoju (w siedzibie zamawiaj cego)Ś 19 oraz 18

6.

Godziny, w których udzielane s informacje dotycz ce przetargu: 8.00-15.00

2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą (Pzp).
3. Opis przedmiotu zamówieniaŚ
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”.
Prace obejmująŚ
a) Roboty przygotowawcze:
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- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe
b) Nawierzchnie:
- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
(1042 m x 4,00 m ) x2,
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia gr.warstwy 4 cm ( 40 mb
x 4,00 m),
- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej
nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 4,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 (1042 m x 4,00 m x 75 kg/m2),
- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 4,00 m z masy mineralnoasfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S ( 1042 m x 4,00 m ),
c) Roboty wykończenioweŚ
- Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z
wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (okrągły o śred. 900 mm)
folia odblaskowa I generacji (B 33(40);B-18(10t)),
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku
900 mm) folia odblaskowa I generacji(A-7),
- Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość
warstwy 10 cm (1042 mb x 0,50 m)x 2.
Szczegółowy zakres prac wskazano przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
3.2

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
3.3 Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ użyte są znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza
składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji
przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ.
3.4 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców.
Wykonawca:
3.4.1

3.4.2

jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz procentow wartość robót jaką zamierza powierzyć podwykonawcom;
w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie
zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach
danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany
zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143b
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3.4.3

3.5

Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu
gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy.
Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od
daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może
zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o
dodatkowe 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert
na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14
SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne
stanowiące załącznik do umowy, w którym określa zakres gwarancji i
uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta.

UWAGA:
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia,
więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.
3.6
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówieniaŚ
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1
SIWZ czyli tzw. pracowników fizycznych - jeżeli wykonywanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wymóg ten nie dotyczy między innymi osóbŚ kieruj cych budow , dostawców
materiałów budowlanych itp.
4. Termin wykonania zamówienia
Zakończenie robót do dnia: 31.10.2018r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzaj cych
spełnianie warunku udziału w postępowaniuŚ
5.1.

5.2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi
spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej (określone szczegółowo w pkt 5.3).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych
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lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotycz cych wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mog polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności s wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby,
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającegoŚ
a)
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
5.3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy,
którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 wykażąŚ
5.3.1 Dysponowanie personelem kierowniczym posiadającym doświadczenie,
wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, które w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcje kierowników budowy w
odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej:
- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA:
1. Wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w złożonym
wykazie osób należy podać informację o doświadczeniu kierownika budowy,
który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił
funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej:
- Kierownika budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.;
4
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2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać
osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą
przedstawi zamawiającemu przed zawarciem umowy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaŚ
5.4.1. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1 musi zostać
spełniony przez wykonawców łącznie;
5.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi
zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
5.5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną
dopuszczone do badania i oceny.
5.6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
s zobowi zani złożyć następuj ce dokumenty:
Razem z ofert Ś
5.6.1 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 4A do SIWZ – na zasadach określonych w
sekcji 7 SIWZ.
5.4.

Na wezwanie zamawiaj cego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
zobowi zany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono:
5.6.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do
SIWZ.
5.7

5.8

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6.1 lub
dokumentów, o których mowa w sekcji, lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji
5.6.2 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające
5
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5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiaj cego
przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty
wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będ ce w
posiadaniu zamawiaj cego lub w jaki sposób s one dostępne dla
zamawiaj cego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1 – 5.6.2 powinny być aktualne na dzień ich
złożenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Oświadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 składa się w formie oryginału.
Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 składa się w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną
wykluczeni z postępowania.

6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.1

6.2

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku
wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcęŚ
6.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z
późn. zm.);
6.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6.2.3 jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy
Pzp uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z zamawiającym, osobami
6
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6.3

uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji
przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.
17 ust. 2a Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniuś
6.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6.2.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wykonawcy s zobowi zani złożyć następuj ce dokumenty:
Razem z ofert Ś
6.3.1 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 B do SIWZ – na
zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ.
Na wezwanie zamawiaj cego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni
zobowi zany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono:
6.3.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
6.3.3 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
7
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6.4

6.5

6.6

6.7

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 6.3.2
i 6.3.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty wymagane w pkt 6.3.1-6.3.3 lub 6.4 winny być złożone przez każdego
z wykonawców.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.3.1 lub
dokumentów o których mowa w sekcji 6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4, lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w sekcji
6.3.2 – 6.3.3 lub 6.4 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada
aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu zaleca się, aby wykonawca na
wezwanie zamawiaj cego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast
złożyć wymagane dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu
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złożył dokumenty będ ce w posiadaniu zamawiaj cego lub w jaki sposób s
one dostępne dla zamawiaj cego - w celu umożliwienia ich identyfikacji.
6.8
Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.1 – 6.3.3 lub 6.4 powinny być aktualne na
dzień ich złożenia.
6.9
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6.10 Oświadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 składa się w formie oryginału.
6.11 Dokumenty wskazane w sekcji 6.3.2 – 6.3.3 składa się w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.12 Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną
wykluczeni z postępowania.
Dokumenty dotycz ce grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy ZPP).
6.13 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie
(bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika Nr 7. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
6.14 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.13, lub
oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7. Oświadczenie wstępne wykonawcy.
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu.
Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów
wskazanych w sekcjach 5.6.2 oraz 6.3.2-6.3.3 lub 6.4. Dokumenty te składa się
na wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26
ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zamawiaj cy podejmie decyzję o
wezwaniu do ich złożenia.
Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 4A i 4B do SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu wstępnym.
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7.6

Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.

8. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiaj cego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony
internetowej zamawiaj cego.
8.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego
dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.2 Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać
do zamawiającegoŚ
za pomocą faksu na nr 48 3788080
drogą elektroniczną na e-mail: inwestycje@ciepielow.pl
pisemnie na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego1 , 27-310
Ciepielów
8.4 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w
przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być
podpisane przez pełnomocnika.
8.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składnia ofert tj. do dnia 04.07.2018r.
8.6 Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Mariusz Borek lub
Marcin Bielecki
8.7 Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także wszystkie inne niezbędne
dokumenty: www.ciepielow.pl
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9. Wymagania dotycz ce wadium
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do
dnia 11.07.2018r. do godz. 10:00 w wysokości 3 000,00zł (słownieŚ trzy tysiące złotych)
9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnymś
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.).
9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto ZamawiającegoŚ
Urz d Gminy w Ciepielowie numer konta: 39 91290001 0039 0331 2695 0003
z dopiskiem: Wadium dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś
Bielany“.

9.1

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
9.4

9.5

9.6

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument
zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególnościŚ
9.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę
określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Pzp;
9.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony
w SIWZ.
Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne
z Pzp, a w szczególnościŚ
9.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę
określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp;
9.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy
niż okres związania ofertą określony w SIWZ.

10. Termin zwi zania ofert
10.1 Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 10.2, nie powoduje utraty wadium.
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10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1 Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się
na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11.2 Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
11.3 Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
11.4 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana
na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.
UWAGA:
11.5 Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz
oświadczeniaŚ
11.5.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
11.5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,kosztorys ofertowy (wg
załącznika nr 3).
11.5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
11.5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy
dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do
oferty.
11.5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
11.6
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w
rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014
r.poz.164 z późn.zm).
11.7
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą
osoby upoważnionej.
11.8
Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu
treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością
podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
11.9
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
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11.10

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie.
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa
(firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następującoŚ

URZ D GMINY W CIEPIELOWIE
UL. CZACHOWSKIEGO 1
27 – 310 CIEPIELÓW
OFERTA PRZETARGOWA na zadanie pnŚ „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
„Nie otwierać przed dniem 11.07.2018r. godz. 10Ś30”
11.11

11.12

Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały
wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem
terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty
zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej
treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu
przetargowym).
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazemŚ „ZMIANA” lub „WYCOFANIź”.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów pok. nr 1.
12.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
11.07.2018r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 12.1. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres
wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów pok. nr 26 (sala konferencyjna) dnia
11.07.2017r. o godz. 10:30.
12.4 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
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13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1 Cena oferty jest ceną obliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącą wynik
kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej na podstawie dokumentacji przetargowej.
13.2 Cena oferty winna obejmować pełny zakres robót określonych w przedmiarach.
13.3 Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków w szczególnościŚ
13.3.1 koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające z postanowień
umowy, przedmiaru robót, oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów,
norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
13.3.2 koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w tym ubezpieczeniem
terenu budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
dotyczącej ludzi, robót, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych a także od
odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów
mechanicznych,
13.3.3 koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania
terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza socjalno-magazynowego
budowy, ogrodzenia terenu budowy, zrealizowania we własnym zakresie
punktów poboru wody i energii elektrycznej, a także koszty zużycia wody i
energii elektrycznej,
13.3.4 koszty badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji,
13.3.5 koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza oraz terenów
przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących,
13.3.6 koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
13.3.7 koszty wynikające z udzielonej gwarancji,
13.3.8 należny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT,
13.3.9 koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy wraz ze znajdującymi się
na nim urządzeniami,
13.3.10 koszty dozoru budowy,
13.3.11 koszty związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych,
13.3.12 koszty przygotowania i opracowania dokumentacji odbiorowej, koszty badań i
prób niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
13.4 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w
treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w
następujący sposóbŚ w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną liczbą a
podaną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który
odpowiada właściwemu obliczeniu ceny - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
14.1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie stosował następujace kryteria:
- cena /C/ - 60% (waga kryterium),
- gwarancja jakości /G/- 40% (waga kryterium),
Kryterium cena /C/ zostaje przypisana liczba 60 punktów.
Kryterium gwarancja jakości /G/ zostaje przypisana liczba 40 punktów.
14.2. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za dane kryterium, przyznawana będzie
według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów.
Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru:
(Cn/ Cof.b.x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert złożonych,
Cof.b. – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma
maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Wykonawca zobowi zany jest podać w ofercie okres gwarancji, jaki udzieli na wykonany
przedmiot zamówienia w miesi cach, licz c od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji
należy podać w miesi cach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegaj cy ocenie – 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegaj cy ocenie – 72 miesi ce.
(Gof.b. ./Gn x 100) x 40% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. – okres gwarancji oferty badanej,
Gn – najwyższy okres gwarancji spośród ofert złożonych,
100 – wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie
oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podanie w ofercie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące spowoduje przyznanie wykonawcy
maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja
oferowana).
14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczoną
według wzoru:
P=C+G
C – ilość punktów w kryterium cena oferty badanej
G – ilość punktów w kryterium gwarancji.
14.4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
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14.5.

15.

W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty
przedstawiające taki sam bilans kryteriów, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako
najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy:
przedłożyć dowód osobisty - w przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna,
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w
miejscu wskazanym przez zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument
potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
(brutto) podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z
następujących postaci:
pieniądzuś
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej; z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnymś
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
16.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na
konto ZamawiającegoŚ Urząd Gminy w Ciepielowie numer konta: 39 91290001 0039
0331 2695 0003.
16.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za
termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.
16.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot,
o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że
jest zgodne z Pzp oraz zawieraną umową, a w szczególnościŚ
16.4.1 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało
określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres
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przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po
odbiorze,
16.4.2. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony
datą termin odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy
niż okres rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni.
UWAGA:
Zamawiaj cy przewiduje, że strony w umowie określ okres rękojmi za wady fizyczne równy
okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej
okresowi rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieni dzu wniesione zostanie na cały ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowi zaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieni dzu, zamawiaj cy zmienia formę na
zabezpieczenie w pieni dzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co
powinno być uwzględnione jako przesłanka wypłaty sumy gwarancyjnej w dokumencie
gwarancyjnym) - wypłata ta powinna następować nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
16.5 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia
należy złożyć w siedzibie zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiaj cy wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Przewidywane zmiany umowy
zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
18. Pozostałe informacje.
18.1
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
18.2
Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
18.3
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
18.4
Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.
18.5
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18.6
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.7
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
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18.8
18.9

zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr
8).
Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części
zamówienia.
Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 6).

19. Klauzula informacyjna uwzględniaj ca regulacje zawarte w art. 13 rozporz dzenia RODO,
którego przepisy bezpośrednio obowi zuj we wszystkich państwach członkowskich UE z
dniem 25 maja 2018 r. oraz maj odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień
publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, żeŚ
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciepielów, ul.
Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, e-mail: gmina@ciepielow.pl, tel. 48 3788080;
 inspektorem ochrony danych osobowych Gminy Ciepielów jest Pani Magdalena Góralska, email: ewidencja@ciepielow.pl, tel. 48 3788080;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi
gminnej przez wieś Bielany” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”ś
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczącychś
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO ***;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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 nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
20.1
rodki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
20.2 Odwołanie.
20.2.1 Odwołanie przysługuje wobec czynności :
20.2.1.1 określenia warunków udziału w postępowaniu
20.2.1.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówieniaś
20.2.1.3 odrzucenia oferty odwołującegoś
20.2.1.4 opisu przedmiotu zamówieniaś
20.2.1.5 wyboru najkorzystniejszej oferty.
20.2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
20.2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
20.2.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
20.2.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
20.2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.2.4 i 19.2.5 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
20.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
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20.4

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2.
Skarga do sądu.
20.4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego.
20.4.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
20.4.3 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz.
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
20.4.4 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
20.4.5 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

21. Informacje dodatkowe
1. Teren budowy
Teren budowy zlokalizowany jest na terenie gminy Ciepielów, droga gminna przez miejscowość
Bielany o długości odcinka 1042 mb.
2. Prawo i obowi zki Inspektora Nadzoru
a) Zamawiający ustanawia Inspektorem Nadzoru.
b) Szczegółowe uprawnienia Inspektora Nadzoru wynikają z ustawy Prawo budowlane.
c) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień
inspektora nadzoru wiążące jest ustalenie Zamawiającego.
3. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.
a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres
po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania
zobowiązań wynikających z umowy.
b) Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do
respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i
technicznych w zakresie wykonywanych robót.
c) Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonaniem robót i usuwaniem w nich
wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dbają o
dobre wykonanie swoich prac.
d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego
zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonaniu swojej pracy, lub których obecność na
terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.
4. Ryzyko Wykonawcy
a) Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada
Wykonawca.
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b) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich
za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.
5. Przekazanie terenu pod wykonanie robót
a) Zamawiający przekaże Dziennik Budowy, z protokołem przekazania terenu budowy.
b) Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy teren pod wykonanie robót w ciągu 7
dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach
możliwość wydłużenia tego terminu po uzgodnieniu z Wykonawcą.
c) W czasie wykonywania robót, Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie
zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu, składować materiały i
sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu
robót. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać
go Zamawiającemu.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
-

b)
a)

b)

6. Obowi zki i zadania Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z
postanowieniami dokumentów przetargowych i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne
urządzenia oraz wszelki przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na okres
prowadzonych robót.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za organizacje techniczne na terenie robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w trakcie
wykonywanych robót uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w wyniku
wykonywanych robót.
7. Bezpieczeństwo i ochrona robót
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:
należycie zabezpieczyć teren robót,
w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na
terenie robót,
dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa
ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze z organizacji ruchu na czas niezbędny
do wykonania robót.
Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie
z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
przepisami ruchu, organizacji i bhp, oraz innymi przepisami i zarządzeniami Ministra
Komunikacji obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu.

8. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa
a) Roboty winne być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.
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b) Wszystkie materiały powinny być zgodne z aprobatą techniczną lub świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez IBD i M oraz
Polskimi Normami. Na żądanie inspektora nadzoru mogą być poddawane badaniom
sprawdzającym w miejscu wyprodukowania lub na terenie robót.
Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty robociznę i materiały potrzebne do wykonania
lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.
c) Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.
d) Inspektor nadzoru może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.
e) Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów
i robót jest niezgodna z aprobatą techniczną.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonane roboty, a o wykrytych
wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do odbioru robót.
Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru.
Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż
to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.
Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

10. Odbiór robót
1. Przy wykonaniu robót będą stosowane:
a/ odbiory częściowe stanowiące załącznik do odbioru ostatecznego, polegające na ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia
ich do odbioru.
b/ odbiór ostateczny przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie, którego przedmiotem może
być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót.
2. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie nie
przekraczającym 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru ostatecznego. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego powinno
zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności
dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.)
3. Z ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół końcowy zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru – jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru, że wady zostały usunięte.
5 Potwierdzenie usunięcia wad następuje komisyjnie. Data stwierdzenia usunięcia wad jest
terminem zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna
sięŚ okres gwarancji, bieg terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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11. Rodzaj wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonane roboty ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowo–ilościowego
opartego na cenie ofertowej Wykonawcy.
12. Rozliczenie robót
Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu całości robót po dokonaniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.
13. Gwarancja
a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonanie roboty.
b. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za
wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie gwarancji.
c. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
d. Data zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia
okresu gwarancji dla tych robót.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich
usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sąŚ
1 – przedmiar robót;
2 – wzór formularza ofertowego;
3 – wzór kosztorysu ofertowego;
4 – wzór oświadczenia wstępnego (4A, 4B);
5 – wzór wykazu osób;
6 – wzór umowy oraz wzór oświadczenia gwarancyjnego;
7 – wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Ciepielów, dnia: 26.06.2018 r.
ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
/wzór oferty/

.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Oferta w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
Niniejszym w imieniu wykonawcy:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
składam ofertę w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany ”
prowadzonym przez : Gminę Ciepielów na następuj cych warunkach:
Oferowana cena:
Wartość netto złŚ
Kwota (cyfrowo)Ś…………………………………………………………….
Kwota (słownie)Ś………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT:
Stawka: …………………………………………………………….
Kwota zł (cyfrowo): …………………………………………………………….
Cena brutto złŚ
Kwota (cyfrowo): …………………………………………………………….
Kwota (słownie)Ś ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oferowane warunki gwarancji jakości:

Okres Gwarancji ………………… miesięcy (min. 36 miesicy).
Wyrażam zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres odpowiadający
okresowi gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad przy
odbiorze końcowym od dnia protokolarnego usunięcia wad.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Oświadczamy, że zaoferowane wykonanie przedmiotu zamówienia spełnia wymogi
zamawiającego określone w SIWZ.
4. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na
ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu
umowy.
5. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie,
które wniesiemy przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu jej podpisania.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń treść oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego
załącznik do umowy i zobowiązujemy podpisać oświadczenie gwarancyjne w momencie odbioru
prac pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia.
7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om:
……………………………………………………………………………………………………..
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy)
następujące części robótŚ
…………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców oraz podać
procentową wartość robót jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wpisać nie
dotyczy)
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni punktu 7 zamawiaj cy przyjmie, że
wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.
8.

Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe)Ś
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego,
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w
odniesieniu
do
następujących
towarów
lub
usługŚ
...................................................................................................................
których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca
obowiązek
podatkowy
u
zamawiającego
toŚ
..................................................................zł netto
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Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiaj cy
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowi zku podatkowego po
stronie zamawiaj cego.
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem *
10. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr
……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adresŚ
……………………………………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
tel. ………………………………. fax ……………………………., e-mailś ………………
12. Wadium wniesione w formieŚ …………………………………………………
prosimy zwolnićŚ
- przelewem na kontoŚ …………………………………………………………………
- zwrot gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub/czy wysłać pocztą)

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
14. Ofertę składam na ………………. stronach.
15. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część sąŚ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* Małe przedsiębiorstwoŚ przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
* rednie przedsiębiorstwaŚ przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1)

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpo rednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre ci
o wiadczenia wykonawca nie składa (usunięcie tre ci o wiadczenia np. przez jego wykre lenie).

.................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

Przebudowa drogi gminnej przez wie Bielany

Załącznik Nr 4A do SIWZ
/wzór oświadczenia wstępnego – warunki udziału
Zamawiaj cyŚ
Gmina Ciepielów
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależno ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej
przez wieś Bielany ”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Ciepielów, oświadczam, co następujeŚ
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w SIWZ:
w pkt 5 SIWZ (wskazać dokument i wła ciwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której okre lono warunki
udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowo ć), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 5 SIWZ (wskazać dokument i wła ciwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
okre lono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ówŚ
……………………………., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… (wskazać podmiot i okre lić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowo ć), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowo ć), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4B do SIWZ
/wzór oświadczenia wstępnego – przesłanki wykluczenia/
Zamawiaj cyŚ
Gmina Ciepielów
ul. Czachowskiego 1
27-310 Ciepielów
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależno ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZ CE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . „Przebudowa drogi
gminnej przez wieś Bielany ”
(nazwa postępowania)
prowadzonego przez Gminę Ciepielów, oświadczam, co następujeŚ
O WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowo ć), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spo ród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
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oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..……………
……...........…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowo ć), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależno ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowo ć), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowo ć), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
/wzór wykazu osób/

...........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB KTÓRź B D UCZźSTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIźNIA
Dot. zadania pn.: . „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany ”
Oświadczam, że dysponuję osobami, które będą pełniły funkcje kierowników robót posiadające
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
Imię i Nazwisko

Opis
uprawnień

Opis doświadczenia ze wskazaniem
co najmniej 1 roboty budowlanej,
któr kierowała osoba wskazana w
wykazie w ci gu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert

Podstawa
dysponowania

…….……………………………………………………
(data i czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
/wzór umowy/
UMOWA NR…..
§1
W oparciu o wyniki przeprowadzonego w dniu ....................... przetargu nieograniczonego
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: „Przebudowa
drogi gminnej przez wieś Bielany ”
§2
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadtoŚ
- oferta Wykonawcy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- przedmiar robót
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji robót,
infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją.
3. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie
zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do
żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
4. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja
projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych wymagać będzie
zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i projektanta. W przypadkach
uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku i po
uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony
do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób aby zrealizowany był cel
umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .
5. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień
i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na Wykonawcy.
6. Dokonując modyfikacji sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 4 Strony
wyodrębnią w protokole konieczności Ś
a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian
robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową,
a których wykonanie stało się zbędne.
7. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu świadczenia w okolicznościach wskazanych w ust. 4,
ma charakter istotny, Strony dokonają odpowiedniej zmiany umowy w formie aneksu.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należyŚ
1/ Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wskazaną przez Zamawiającego
dokumentacją techniczną oraz dokumentacją przetargowąś
2/ Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzętś
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3/ Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. Wprowadzenie Kierownika budowy ze
strony Wykonawcy;
4/ Zapewnienie codziennego pobytu kierownika budowy na terenie budowy oraz jego udział w
naradach na budowie. Obowiązek udziału w naradach dotyczy również przedstawiciela
Wykonawcy upoważnionego do podejmowania wiążących decyzji;
5/ Przygotowanie i przedłożenie w dniu podpisania umowy Zamawiającemu dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia w nadzorze budowlanym rozpoczęcia robót budowlanych;
6/ Zabezpieczenie, oznaczenie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania
przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;
7/ We własnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy i zaoptarzenia w niezbędne do
prawidłowej
realizacji zadania media oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu i
poracowników;
8/ Zabezpieczenie i dostarczenie we własnym zakresie na plac budowy kompletu materiałów i
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
9/ Materiały o których mowa w pkt. 8 powinny odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymogom SIWZ oraz;
10/ Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałówŚ certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną i załączyć wymagane dokumenty do dokumentacji odbiorowej;
11/ Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w związku z prowadzonymi robotami;
12/ Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających
zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora nadzoru (nie
mniej niż 3 dni);
13/ Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
14/ Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze;
15/ Rozliczenie całkowite przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty zakończenia odbioru
końcowegoś
16/ Powiadamianie użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych na
obiekcie;
17/ Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac stanowi koszt Wykonawcy;
18/ Po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
19/ Ponoszenie kosztów zużycia mediów;
20/ Podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na plac budowy
przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportowymi oraz należytego ich
utrzymania w czystości;
21/ Udziału w odbiorze końcowym robót i w odbiorze pogwarancyjnym;
22/ Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy –
wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1. SIWZ. Wymóg ten
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,
czyli tzw. pracowników fizycznych – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Wymóg nie dotyczy między innymi osóbŚ kierujących budową, dostawców materiałów
budowlanych itp.
W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie o
zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę należy przedłożyć wraz z
przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
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podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby, o których mowa nie mogą
przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należyŚ
1/ Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;
2/ Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji robótś
3/ Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu z wyjątkiem tych, które zostały
wykonnae niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.
4/ Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w §7.
§5
1. Termin realizacji zleconych do wykonania prac ustala się na 31.10.2017r.
Za termin zakończenia przyjmuje się pisemne zgłoszenie Zamawiającemu przez
Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru
winno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru zgodnie z przepisami określonymi
w §7.
§6
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w zakresie:
1/ zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych);
2/ zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy
i Zamawiającego – w przypadku obiektywnych przesłanek. Osoba ze strony Wykonawcy
musi posiadać kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagał Zamawiający w SIWZ.
Osoba ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
3/ W przypadku uzasadnionych okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć na
pisemny wniosek wykonawcy po zaakceptowaniu przez zamawiającego dopuszcza się możliwość
zmiany terminu wykonania zamówienia.
2. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod
rygorem nieważności.
§7
1. Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w §1.
2. Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach:
I. Odbiór robót zanikowych;
1/ Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich
zgłoszenia do odbiory przez Wykonawcę;
2/ Wykonawca dokona zgłoszenia robót zanikowych wpisem do dziennika budowy oraz prześle
pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru na 3 dni przed terminem
planowanego odbioru;
3/Wynik odbioru robót zanikowych winien być wpisany w protokole odbioru robót zanikowych
lub w dzienniku budowy.
II. Odbiór robót częściowych;
1/ Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty
ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę;
2/ Wykonawca dokona zgłoszenia robót częściowych wpisem do dziennika budowy oraz prześle
pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru na 3 dni przed terminem
planowanego odbioru.
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III. Odbiór końcowyś
1/ Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy gotowości do
odbioru;
2/ Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u
Zamawiającego kompletnych dokumentów odbiorowych oraz pisemnego zgłoszenia o
zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru;
3/ Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany
przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być
poprzedzone
przekazaniem
Inspektorowi
nadzoru
kompletnych
dokumentów
odbiorowych, w skład których wchodzą m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły
z prób i badań, itp.;
4/ Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru. Pismo
zawierające zgłoszenie do odbioru końcowego winno być potwierdzone przez
Inspektora nadzoru;
5/ Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową w ciągu 14 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia;
6/ Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru;
7/ Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,
c) w przypadku wad istotnych, nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić
od umowy;
8/ Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich usunięcia przez
Wykonawcę. Z czynności tych zostanie spisany protokół odbioru końcowego;
9/ ądając usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów;
10/ W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;
11/ Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane
roboty i za plac budowy.
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców/ Wykonawca
powierzy następujący zakres prac do wykonania podwykonawcom ..........................
............................................... ( w zależności od treści oferty).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia
Zamawiającemu projektu takiej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1/ termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2/ umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającegoś
3/ umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy
lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania
tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub
aneksu do tejże umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty jej zawarcia.
5. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu zawartej umowy
o podwykonawstwo lub aneksu do tejże umowy Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej
sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował wymienioną umowę lub aneks do umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany
jest
przedłożyć
zamawiającemu
poświadczoną
za
zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
8. Wykonawca każdorazowo, wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód
potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za roboty budowlane, dostawy i usługi objęte tą fakturą oraz oświadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należności.
9. Przedłożenie dowodu zapłaty oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 stanowi warunek
dokonania przez Zamawiającego zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
10.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
11.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający możeŚ
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
14.
W razie uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający zatrzyma
odpowiednią kwotę na wypadek ich roszczeń.
15.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na warunkach określonych w ustawie Pzp, Zamawiający potrąci kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5.
17.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
§9
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenowąŚ
netto w wysokości ...................................zł.(słownieŚ……....................................................),
podatek VAT ................................zł. (słownieŚ ...................................................................),
brutto w wysokości .................................. zł. (słownieŚ ...........................................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie robót odbędzie sie na podstawie faktury końcowej.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie przelewem w ciągu 30 dni na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru protokołu
końcowego odbioru robót.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo finansowania przedmiotu zamówienia w granicach
środków własnych przeznaczonych w budżecie Gminy w roku 2018.
§ 10
1. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości
10%
wynagrodzenia
brutto
(zaokrąglone
do
pełnych
złotych)
o którym mowa w § 9 tj. w wysokości .............................. zł, słownieŚ ......................
...................................................................................... / w formie ...........................
2. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza
się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następującyŚ
a) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ............... zł
/słownieŚ .............................................................................. / zostanie zwolniona w ciągu 30 dni
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po zakończeniu odbioru końcowego i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania w sposób
należyty bez jakichkolwiek wad i usterek, która stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego
do Wykonawcy.
b) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. ..................... zł
/słownieŚ ......................................................................................../ zostanie zwrócona w ciągu 15
dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń
z tytułu rękojmi wnoszonej w innej formie niż gotówkowej, Wykonawca jest zobowiązanyŚ
a) Złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy z ważnością do 30 dnia włącznie
liczonego od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane,
b) Złożyć na dzień odbioru z ważnością począwszy od 31 dnia, od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 15 dnia po upływie okresu
rękojmi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% kwoty o której mowa w ust.
1,
c) W przypadku nie złożenia wymienionego w pkt. b) zabezpieczenia we wskazanym terminieZamawiający powyższą kwotę potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.
d) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wniesione zostanie na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione
zostanie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (co powinno być uwzględnione jako przesłanka
wypłaty sumy gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wypłata ta powinna następować nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 11
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
na wykonane roboty i użyte do ich realizacji materiały.
Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rękojmi ustala się na ……… miesięcy od daty odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres
………….. miesięcy od daty odbioru końcowego.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu.
Dokument gwarancji, o którym mowa w ust. 5, może określać w szczególności zasady reklamacji,
terminy ich zgłaszania (nie krótsze niż 7 dni od pojawienia się wady), terminy usuwania wad przez
Wykonawcę (nie dłuższe niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji) chyba, że usunięcie wad
zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną w w/w terminie jest niemożliwe. Wówczas strony uzgodnią
realny termin na usunięcie zgłoszonej wady.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego oŚ
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
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2)
3)
4)
5)
6)

1.

2.

3.

5.

6.

zmianę osób reprezentujących firmę Wykonawcy,
ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,
wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy Wykonawca,
ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 12
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ czyli tzw.
pracowników fizycznych - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Wykonawca składa oświadczenie że osoby oddelegowane do realizacji zamówienia są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.
Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu
zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w ust.
3.
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób, o którym mowa w
ustępie 3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi w postaci zanonimizowanych dokumentów tj. umów
o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją i liczbie
odprowadzonych składek).

§ 13
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli jest ............................. (Inspektor
nadzoru).
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ........................................... (kierownik budowy).

§ 14
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościachŚ
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowneŚ
a) za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §9 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 umowy za każdy dzień zwłoki
licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9
umowy,
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2.
3.

1.

2.
3.

4.

d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto,
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
f) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
g) za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej
zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.
i) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §12 ust. 1 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł /słownieŚ Jeden tysiąc złotych/ za każdy
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę)ś
j) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §12 ust. 1 osób niewskazanych w
oświadczeniu o którym mowa w§ 12 ust. 3 – w wysokości 500,00 zł /słownieŚ Pięćset złotych/
za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w oświadczeniu o
którym mowa w §12 ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawcówś
Wykonawca wyraża zgodę
na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar
z przysługującego wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 15
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności gdyŚ
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca jest niewypłacalny lub wszczęto jego likwidację,
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od chwili
otrzymania wezwania.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 umowy Wykonawcy
nie przysługuje odszkodowanie.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej podając przyczyny odstąpienia,
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie.
Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Odstąpienie winno
nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej odstąpienia.
§ 16

Wykonawca ponosi odpowiedzialność zaŚ
a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć
w trakcie realizacji robót,
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b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzenia, które będą
użytkowane po zakończeniu robót,
c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót.
§ 17
Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń
losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny
koszt.
§ 18
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieuregulowania faktur w
terminie określonym w §9 ust. 5 umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 10.
§ 19
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 21
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§ 22
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJ CYŚ

WYKONAWCAŚ
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Załącznik nr 1 do umowy/
oświadczenie gwarancyjne- wzór
……………… dnia ….. . …..2018 r.

....................................................
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE
Do Umowy Nr ……/2018 z dnia ……. . ….. .2018 r. o wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot gwarancji
roboty budowlane w ramach zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany.
Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 16. Umowy Nr ……./2018 z dnia ……. . ….. .2018 roku, Wykonawca … zwany dalej
Gwarantem oświadcza, że udziela Zamawiaj cemu: Gminie Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów zwanemu dalej Gmin Ciepielów gwarancji jakości.
Czas trwania gwarancji:
1) w zakresie całości wykonanych robót budowlanych wynosi ………….. miesięcy.
2) w zakresie wad wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy wynosi
…………….miesięcy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. W razie
wykonywania przez Gminę Ciepielów uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z
tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez Gminę Ciepielów o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z
gwarancji, albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Gminy Ciepielów wynikających z
przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje:
inwestycję pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany.
Uprawnienia Gminy Ciepielów:
1. Gmina Ciepielów, może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu na który
udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Gwaranta o ujawnionych wadach.
2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,
2) usunięcie nieodpłatnie tych wad w okresie gwarancji,
3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie użyte do jego wykonania materiały i urządzenia.
3. Jeżeli Gwarant z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji części rzeczy objęte
przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem
ponownego przekazania ich Gminie Ciepielów.
4. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na
własny koszt, w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Gminy Ciepielów pisemnego powiadomienia o wadzie
z wezwaniem do jej usunięcia.
5. Jeżeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Gmina Ciepielów może usunąć wadę we
własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Gwaranta, a poniesione koszty zostaną
pokryte w pierwszej kolejności z kwoty pozostawionej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
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6. Obowiązki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegają według wyboru Gminy Ciepielów na
zwrocie zapłaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do wartości wad przedmiotu umowy lub
naprawie wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
7. Gwarant nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
8. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad
usuwaniem wad lub usterek.
9. Okres gwarancji na elementy naprawione, będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
10. Najpóźniej w okresie 7 dni przed upływem okresu gwarancji, Gmina Ciepielów przystąpi do przeglądu
pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta.
11. Gmina Ciepielów pisemnie powiadamia Gwaranta o terminie przeglądu pogwarancyjnego. Gwarant
ma obowiązek uczestniczyć w procedurze przeglądu pogwarancyjnego.
12. Nieobecność Gwaranta podczas przeglądu pogwarancyjnego, upoważnia Gminę Ciepielów do
dokonania jednostronnego przeglądu. Ustalenia dokonane przez Gminę Ciepielów podczas jednostronnego
przeglądu są wiążące dla Gwaranta.
13. Ponadto Gwarant oświadcza, że prace zostały wykonane zgodnie z umową z dnia ………….r. nr
……..., z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz stworzył konieczne
podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia
warunków gwarancji w całym jej okresie.
14. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne Gwarant zobowiązuje się złożyć najpóźniej w dniu odbioru
końcowego robót.
15. Gwarant zobowiązuje się informować Gminę Ciepielów pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.
16. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
1) siły wyższej np. stanu wojny, stanu klęski żywiołowej,
2) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,
3) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób
niezgodny z zasadami eksploatacji czy też użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

…………………………….
Gwarant
……………………., dnia ….........................2018 r.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
/wzór oświadczenia o grupie kapitałowej/

...........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1
Informuję, że*Ś

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli
oferty w postępowaniu: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
prowadzonym przez: Gminę Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z następującymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany”
prowadzonym przez : Gminę Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.
1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
2. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieniaŚ
……………………………………………………………………………………………

.................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

1

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PRZEZ WIź BIELANY”

Lokalizacja i stan istniejący
Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości
Bielany. Projektowaną modernizację przewidziano w istniejącym pasie drogi gminnej
biegnącej przez teren miejscowości Bielany, brak częściowo uregulowanego pasa drogowego
uniemożliwia zwiększyć parametry (szerokość drogi, poboczy i załamań niwelety) istniejącej
drogi. Na odcinku projektowanym do remontu droga gminna posiada wykonaną nawierzchnię
asfaltową o szerokości 4 m.
Pobocza są w wielu miejscach zaniżone i nierówne.

Stan projektowany.

Zaprojektowano modernizację nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy
polegającą na:
1. Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe
2. Nawierzchnie:
- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (1042
m x 4,00 m ) x2,
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno średnia gr.warstwy 4 cm ( 40 mb
x 4,00 m),
- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej
nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 4,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1/2 (1042 m x 4,00 m x 75 kg/m2),
- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 4,00 m z masy mineralnoasfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S ( 1042 m x 4,00 m ),
3. Roboty wykończenioweŚ
- Ustawienie słupków rur stalowych stalowych Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z
wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami,
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (okrągły o śred. 900 mm) folia
odblaskowa I generacji (B 33(40);B-18(10t)),
- Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o boku 900
mm) folia odblaskowa I generacji(A-7),
- Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość
warstwy 10 cm (1042 mb x 0,50 m)x 2.
Po wykonaniu nawierzchni krawędzie oraz wszystkie złącza należy oblać asfaltem na gorąco.
Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocza, a
następnie rowami przydrożnymi na przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych.

Przedmiar robót
Przebudowy drogi gminnej przez wieś Bielany
dł. 1042 m
szer. 4,00 m
Podstawa
Lp. kosztorysu

Opis kosztorysowy, nazwa nakładu,
jednowstka miary, norma i ilość

D-01.00.00

I.Roboty przygotowawcze

1.

D-01.01.01
01
D-05.00.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy robotach liniowych - prace pomiarowe
dł.1042 m

II.Nawierzchnie

Jednostka

Ilość

CPV 45100000-8
km

1,042

CPV 45233000-9

2.

D-04.03.02.
03

Mechaniczne skropienie nawierzchni
podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2 (1042 m x 4,00 m ) x2

m2

8336

3.

D-05.03.11
31

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno średnia gr.warstwy 4
cm (( 40 mb x 4,00 m)

m2

80

4.

Mechaniczne wykonanie warstwy
wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie
istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75
D-05.08.01
kg/m2) szer. 4,00 m z masy mineralno04
asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (1042 m x 4,00
m x 75 kg/m2)

t

312,6

5.

Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej
gr. 3 cm szer. 4,00 m z masy mineralnoD-05.03.05
asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S( 1042 m
21
x 4,00 m )

m2

4168

D-06.00.00

6.

7.

VI.Roboty wykończeniowe

CPV 45233000-9

D-07.02.01.
06

Ustawienie słupków rur stalowych stalowych
Ø 50 mm dla znaków drogowych , wraz z
wkopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami

szt.

2

D-07.02.01.
01

Przymocowanie do gotowych słupków
znaków zakazu typu B (okrągły o śred. 900
mm) folia odblaskowa I generacji
(B 33(40);B-18(10t) )

szt.

1

8.

Przymocowanie do gotowych słupków
D-07.02.11. znaków ostrzegawczych typu A ( trójkątny o
boku 900 mm) folia odblaskowa I generacji(A02
7)

9.

D-04.04.01
22

Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia
kamiennego mieszanką sortowaną śr.
grubość warstwy 10 cm ((1042 mb x 0,50
m)x 2

szt.

1

m2

1042

Kosztorys ofertowy
Przebudowy drogi gminnej przez wieś Bielany
dł. 1042 m
szer. 4,00 m
Opis kosztorysowy, nazwa
Podstawa nakładu, jednowstka miary, norma
Lp. kosztorysu
Jednostka
i ilość
D-01.00.00

1.

D-01.01.01
01
D-05.00.00

I.Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe
dł.1042 m

CPV 45100000-8
km

II.Nawierzchnie

2.

Mechaniczne skropienie nawierzchni
D-04.03.02. podbudowy emulsją asfaltową w ilości
03
0,3 kg/m2 (1042 m x 4,00 m ) x2

3.

D-05.03.11
31

Ilość

1,042

CPV 45233000-9
m2

8336

m2

80

4.

Mechaniczne wykonanie warstwy
wyrównawczo-wiążącej AC 16 P
(wyrównanie
istniejącej nawierzchni )
D-05.08.01
śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 4,00 m z
04
masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 (1042 m x 4,00 m x 75 kg/m 2)

t

312,6

5.

Mechaniczne wykonanie warstwy
ścieralnej gr. 3 cm szer. 4,00 m z
D-05.03.05
masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
21
KR-1/2 AC 8 S( 1042 m x 4,00 m )

m2

4168

D-06.00.00

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno średnia
gr.warstwy 4 cm (( 40 mb x 4,00 m)

VI.Roboty wykończeniowe
Ustawienie słupków rur stalowych
stalowych Ø 50 mm dla znaków
drogowych , wraz z wkopaniem i
zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami

6.

D-07.02.01.
06

7.

Przymocowanie do gotowych słupków
znaków zakazu typu B (okrągły o
D-07.02.01.
śred. 900 mm) folia odblaskowa I
01
generacji
(B 33(40);B18(10t) )

koszt
jednostk.

CPV 45233000-9

szt.

2

szt.

1

Wartość
robót(zł)

8.

D-07.02.11.
02

Przymocowanie do gotowych słupków
znaków ostrzegawczych typu A (
trójkątny o boku 900 mm) folia
odblaskowa I generacji(A-7)

szt.

1

9.

Wykonanie poboczy mechaniczne z
tłucznia kamiennego mieszanką
D-04.04.01
sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm
22
((1042 mb x 0,50 m)x 2

m2

1042

Razem
23% VAT
Razem wartość brutto:

