Kowalewo Pom., dn. 11.07.2012 r.
GKiM.271.8.2012

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pom.
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na przebudowę drogi gminnej prowadzącej po działce geod. nr 161
– obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie,
poprzez utwardzenie kostką brukową typu Polbruk
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684 10 24, fax (056) 684 10 71
um.kowalewo@wp.pl
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Henryk Skowroński - Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie
Pom. tel. 56 684-15-79 wew. 55, fax. 56 684-10-71
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również odebrać bezpłatnie w Referacie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy
ul. Św. Mikołaja 5 (pok. nr 2).
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej prowadzącej po działce geod.
nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez utwardzenie
kostką brukową typu Polbruk.
4.2. Przebudowa drogi w m. Wielkie Rychnowo na odcinku 330mb, obejmuje:
a) zdjęcie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową,
b) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm,
c) ułożenie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 31,5 – 63,0mm gr. 15cm,
d) ułożeniu górnej warstwy z tłucznia wapiennego frakcji 0 – 31,5mm gr. 7cm,
e) ułożenie kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 3cm.

1

W zakres zadania wchodzi również ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem, plecami
do kostki.
Długość jezdni – 330mb, szerokość wykonanej nawierzchni z kostki betonowej – 4,0mb.
Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
4.3. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2012/2013. Wielkość robót
budowlanych realizowanych w 2012 r. zostanie ustalona na podstawie całkowitego kosztu robót
zaproponowanego przez Wykonawcę, dzielonego przez całkowitą długość odcinka drogi oraz
wysokości środków finansowych, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zadania.
4.4. Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2012/2013. Ustala się termin
zakończenia robót budowlanych:
1) etap I – w terminie do dnia 31 października 2012 r.;
2) etap II – w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
7.2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy
formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /
nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy
nie spełniają choćby jednego z w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.3. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu reguluje pkt 5 SIWZ.
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8. Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1.000 zł (słownie: jeden tysięc
złotych 00/100).
8.1. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego
BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)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 (tj. Dz.U.
z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
a) cena – 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert: w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat (pokój nr 2), do dnia 30.07.2012 r.
do godz. 09:00. Koperta winna być oznaczona: „Przetarg na przebudowę drogi gminnej
prowadzącej po działce geod. nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo,
gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez utwardzenie kostką brukową typu Polbruk”.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego (pawilon sportowy) w Kowalewie Pom.,
ul. Św. Mikołaja 5, sala nr 1 w dniu 30.07.2012 r. o godzinie 09:15.

J.Jesionkowska

Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza
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GKiM.271.8.2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 878 - 10 - 00 - 328
um.kowalewo@wp.pl
telefon 56 684 10 24, fax 56 684 10 71
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia – (www.kowalewopomorskie.ornet.pl)
2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej prowadzącej po działce geod.
nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez
utwardzenie kostką brukową typu Polbruk.
3.2. Przebudowa drogi w m. Wielkie Rychnowo na odcinku 330mb, obejmuje:
a) zdjęcie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową,
b) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm,
c) ułożenie dolnej warstwy podbudowy gruzu betonowego frakcji 31,5 – 63,0mm gr. 15cm,
d) ułożeniu górnej warstwy z tłucznia wapiennego frakcji 0 – 31,5mm gr. 7cm,
e) ułożenie kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowopiaskowej o gr. 3cm
W zakres zadania wchodzi również ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem, plecami
do kostki.
Długość jezdni – 330mb, szerokość wykonanej nawierzchni z kostki betonowej – 4,0mb.
Przedmiar robót, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3.3. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2012/2013. Wielkość robót
budowlanych realizowanych w 2012 r. zostanie ustalona na podstawie całkowitego kosztu robót
zaproponowanego przez Wykonawcę, dzielonego przez całkowitą długość odcinka drogi oraz
wysokości środków finansowych, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
3.4. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn
i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
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4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Wykonawca określa telefony
kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.
5) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
7) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
8) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wytyczenie
obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej
należy uwzględnić w cenie oferty.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
4. Termin wykonania zamówienia:
4.1. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2012/2013. Ustala się termin
zakończenia robót budowlanych:
1) etap I – w terminie do dnia 31 października 2012 r.;
2) etap II – w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczegółowego
warunku w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Wartość każdej wykazanej roboty nie może być mniejsza niż wartość zamówienia, określona
w ofercie. Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych odpowiadających
niniejszemu warunkowi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz
z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. referencje);
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - wykonawca wykaże, że zapewni wymagany sprzęt niezbędny do prawidłowego
wykonania zamówienia oraz wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia do kierowania robotami w branży
drogowej i sanitarnej oraz przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej
polisy,
bądź
innego
dokumentu,
potwierdzającego
ubezpieczenie
wykonawcy
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym
wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości zamówienia brutto określonej
w ofercie;
5) spełniają pozostałe warunki wymienione w SIWZ oraz przedłożą dokumenty na ich
potwierdzenie.
5.2.Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
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2) zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników
określa art. 366 Kodeksu cywilnego;
3) w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23
Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
4) wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej) każdy
oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
5) w przypadku, gdy ofertę składa wspólnie kilku wykonawców, wszyscy wykonawcy muszą
być uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy – wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia muszą być złożone przez każdego z wykonawców (chyba, że dotyczą warunków,
które mogą być spełnione łącznie przez te podmioty).
5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy
formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie
spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy
nie spełniają choćby jednego z w/w warunków oraz nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 26 ut. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub, którzy nie złożyli
pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać i wskazać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
5.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowania:
6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym zakresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
5 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, Zamawiający wymaga przedstawienia poniższych dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż do 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
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6.3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 SIWZ;
2) wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący nr 5 do SIWZ;
2) w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów
rejestrowych.
6.4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2-5, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsc
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 6.2. ppkt 6 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt.
6.5. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
7.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a i 1b Pzp.
7.2. Pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą
elektroniczną, pod warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego.
Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
faks: 56 684-10-71
lub na adres e – mail: um.kowalewo@wp.pl
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7.3. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest p. Henryk
Skowroński - Główny Specjalista ds. gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom.
tel. 56 684-15-79 wew. 55, fax. 56 684-10-71
e – mail: um.kowalewo@wp.pl
7.4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej.
7.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
postępowania.
8. Wymagania dotyczące wadium:
8.1. Informacja na temat wadium: 1.000 zł (słownie: jeden tysięc złotych 00/100).
8.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego
BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (tj. Dz.U.
z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
8.4. Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.
8.5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
10.1. Przygotowanie oferty:
1) każdy oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę;
2) oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do
oferty stosownego pełnomocnictwa;
3) oferta i wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub
osoby upoważnione,
4) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
6) zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej;
7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane;
8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
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9) wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty;
10) oferta winna być sporządzona według wzoru „formularz ofertowy” stanowiącego załącznik
nr 4 do SIWZ.
10.2. Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej
zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Koperta winna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
oraz oznaczona: „Przetarg na przebudowę drogi gminnej prowadzącej po działce geod. nr 161
– obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez utwardzenie
kostką brukową typu Polbruk.”.
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1. Składanie ofert:
1) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Kowalewie Pom.
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
biuro nr 2 (sekretariat)
do dnia – 30.07.2012 r. do godz. 0900.
2) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
11.2. Otwarcie ofert:
1) otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.07.2012 r. o godz. 09 15 w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5 (pawilon sportowy), pokój nr 1.
2) otwarcie ofert jest jawne;
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda zebranym wykonawcom kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) po otwarciu ofert zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
a także informacje dot. ceny oferty.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
12.1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:
1) przedmiarem robót, zwracając szczególną uwagę czy zawiera wszystkie niezbędne
rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia, a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości
zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd.
12.2. Wykonawca nie może korygować ilości robót umieszczonych w przedmiarze robót.
Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe,
to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp.
12.3. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających
z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 12.1. chyba, że wady lub braki w dokumentacji
projektowej i przetargowej miały charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy
dołożeniu należytej staranności.
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12.4. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości, jakie
są odpowiednie dla wykonania zadania objętego zamówieniem.
12.5. Wykonawca upewni się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych w przedmiarach
robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być
konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót.
12.6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z dokumentacji projektowej i załączonych przedmiarach robót, a także koszty wszystkich robót, bez
których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, w szczególności koszty robót
przygotowawczych i porządkowych, koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy,
doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty opracowania i wdrożenia
projektu czasowej organizacji ruchu, koszty oznakowania inwestycji, koszty obsługi geodezyjnej
i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia i zasypki wykopów,
koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków,
dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych, koszty
usunięcia ewentualnych niezinwentaryzowanych kolizji z siecią uzbrojenia terenu, tj. wszelkiego
rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe,
kanalizacyjne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne. Wykonawca zobowiązany jest
obliczyć cenę oferty przez sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego. W kosztorysie
ofertowym zostaną określone ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w przedmiarze
robót. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się
będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną
dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu. Kosztorys ofertowy stanowić będzie sumę pozycji
jednostek przedmiarowych pomnożonych przez ich ceny jednostkowe ustalone przez wykonawcę.
12.7. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
12.8. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
12.9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót,
na podstawie którego należy sporządzić szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiących załącznik
nr 5 do SIWZ.
12.10. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
12.11. Do celów przetargowych należy podać cenę oferty (wartość brutto ogółem oferty) oraz
w rozbiciu wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
13.1. Kryteria oceny ofert:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: cena – 100 %
Najniższa cena oferty (wartość brutto oferty) – 100 pkt
13.2. Sposób oceny ofert - oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym oferentom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
13.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: (a/b) x 100
a – cena oferty najtańszej
b – cena oferty badanej
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13.4. Sposób oceny ofert:
a) zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert wyłącznie w stosunku do ofert złożonych
przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu
zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy Pzp;
b) za najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 1 uznana zostanie oferta, która otrzyma
największą ilość punktów obliczonych wg kryteriów, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ.
14. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
14.1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia
umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.
14.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) złożono tylko jedną ofertę,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
3) nie wykluczono żadnego wykonawcy.
14.3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert,
która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub
upłynie termin związania ofertą.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
15.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 %
ceny całkowitej brutto przedstawionej przez wykonawcę.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu - na konto zamawiającego: BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
15.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich
wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.
15.4. Za pisemną zgodą wykonawcy wadium wniesione w przetargu może zostać zaliczone na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Warunki umowy:
16.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
16.2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym
pismem.
16.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
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16.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
17.1. Środki 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 Prawo zamówień publicznych.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych
w Dziale VI Środki ochrony prawnej.
18. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 ustawy o Pzp.
21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
22. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się
drogą elektroniczną:
- adres poczty elektronicznej: um.kowalewo@wp.pl
- adres strony internetowej: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
23. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Ogłoszenia wyników przetargu:
26.1. Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
27. Postanowienia końcowe:
27.1. Wymagania dotyczące rękojmi za wykonane roboty budowlane - 3 lata od daty protokołu
odbioru końcowego robót.
27.2. Zasady udostępniania dokumentów: zamawiający udostępnia protokół i załączniki do
protokołu na wniosek, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października
2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 223, poz. 1458).
27.3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
10

28. Załączniki
28.1. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Przedmiar robót.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Formularz ofertowy.
5. Kosztorys ofertowy.
6. Projekt umowy.
specyfikację zatwierdził:
Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Sporządziła: Joanna Jesionkowska
Kowalewo Pom, dnia 09.07.2012 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Przedmiar robót – drogi gminnej, dz. geod. nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gmina
Kowalewo Pom. dł. 330mb
Jednostka
1 kpl

1

Roboty pomiarowe i geodezyjne

2

Roboty rozbiórkowe - mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji drogowej (tłuczeń,
pospółka, gruz, żużel, inne) koparkami wraz z załadunkiem i transportem na odległość do 1
km
330m x średnia szer. 5,5m x głęb. 0,10 = 181,50m 3

181,50 m3

3

Roboty ziemne koparką z załadunkiem na wywrotki i transportem na odległość 1km
330m x 4,5mb x 0,38 = 564,30m 3 + 1,52m3

565,82 m3

4

Ułożenie warstwy odsączającej z piasku
330m x 4,5mb x 0,15 = 222,75m 3 + 0,6m3

223,35 m3

5

Wyrównanie krawędzi jezdni asfaltowej i ustawienie na ławie betonowej krawężnika
oporowego 12x25x100cm na długości 4,3mb

6

Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych 15x22x100cm na ławie betonowej z
oporem plecami do kostki

670,00 mb

7

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15cm z gruzu betonowego frakcji 31,563,0mm na szer. 4,0mb
330m x 4,0mb x 0,15 = 198,00m 3 + 0,6m3

198,60 m3

8

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 7cm po
zagęszczeniu
330m x 4,0mb x 0,07 = 92,40m 3 + 0,28m3

9

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 3cm

10 Obsypanie poboczy urodzajną ziemią gr. 7cm na dł. 560m wraz z obsianiem trawą
560 x 0,6 = 336,0m2
11 Regulacja wysokości włazów telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, obudów zasuw
instalacji wodociągowej
Wszystkie grubości warstw podano po zagęszczeniu.
Spadki poprzeczne – 2%
Dopuszczalne nierówności nawierzchni – do 5 mm, mierzone przy użyciu łaty o długości 4,0 mb.

4,30 mb

92,68 m3

1 324,00 m2
336,00 m2
16 szt.

Załącznik Nr 2 do SIWZ
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
o spełnieniu warunków art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej prowadzącej po działce geod. nr 161
– obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez utwardzenie
kostką brukową typu Polbruk.
(imię i nazwisko) ...............................................................................................................................................
zamieszkały: ......................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy
oświadczam, że firma:
1. posiada uprawnienia do wykonania zadania określonego w dokumentacji przetargowej
(art. 22 ust. l pkt l);
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. l pkt 2);
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. l pkt 3);
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. l pkt 4);
4. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

............................................................
( podpis oferenta )

........................................., dnia ..............................

Załącznik Nr 3 do SIWZ
.........................................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej prowadzącej po działce geod. nr 161
– obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez utwardzenie
kostką brukową typu Polbruk.
(imię i nazwisko) ...............................................................................................................................................
zamieszkały: ......................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze mnie
firmy
oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

............................................................
( podpis oferenta )

........................................., dnia ..............................

Załącznik Nr 4 do SIWZ
........................................................
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pzebudowa drogi gminnej prowadzącej po działce geod. nr 161 –
obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie,
poprzez utwardzenie kostką brukową typu Polbruk

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kowalewo Pomorskie

WYKONAWCA:
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http://
e-mail
WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA
(bez podatku VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł netto
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

% PODATKU VAT
- kwota podatku

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA
(z podatkiem VAT)
- cyfrowo
- słownie

.................................... %
.......................................................... zł

............................................. zł brutto
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Termin realizacji zamówienia

etap I – w terminie do dnia 31 października 2012 r.;
etap II – w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

Warunki płatności

20 dni od przedłożenia faktury wraz z potwierdzeniem wykonania
usługi

Termin rękojmi
3 lata licząc od dnia odbioru końcowego
Numer konta, na które ma nastąpić
zwrot wadium
Oferta zawiera kolejno ponumerowane
kartki tj.
od 1 do .........................

-21. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) zakres .......................................................................................................................................................
nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..............................................................................................................................
b) zakres ........................................................................................................................................................
nazwa i adres podwykonawcy: .................................................................................................................
reprezentowaną przez: ..............................................................................................................................

....................................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY – drogi gminnej, dz. geod. nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pom. dł. 330mb
Jednostka
1 kpl

1

Roboty pomiarowe i geodezyjne

2

Roboty rozbiórkowe - mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji drogowej (tłuczeń,
pospółka, gruz, żużel, inne) koparkami wraz z załadunkiem i transportem na odległość do 1
km
330m x średnia szer. 5,5m x głęb. 0,10 = 181,50m 3

181,50 m3

3

Roboty ziemne koparką z załadunkiem na wywrotki i transportem na odległość 1km
330m x 4,5mb x 0,38 = 564,30m 3 + 1,52m3

565,82 m3

4

Ułożenie warstwy odsączającej z piasku
330m x 4,5mb x 0,15 = 222,75m 3 + 0,6m3

223,35 m3

5

Wyrównanie krawędzi jezdni asfaltowej i ustawienie na ławie betonowej krawężnika
oporowego 12x25x100cm na długości 4,3mb

6

Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych 15x22x100cm na ławie betonowej z
oporem plecami do kostki

670,00 mb

7

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 15cm z gruzu betonowego frakcji 31,563,0mm na szer. 4,0mb
330m x 4,0mb x 0,15 = 198,00m 3 + 0,6m3

198,60 m3

8

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 7cm po
zagęszczeniu
330m x 4,0mb x 0,07 = 92,40m 3 + 0,28m3

9

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm na podsypce cementowopiaskowej gr. 3cm

10 Obsypanie poboczy urodzajną ziemią gr. 7cm na dł. 560m wraz z obsianiem trawą
560 x 0,6 = 336,0m2
11 Regulacja wysokości włazów telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, obudów zasuw
instalacji wodociągowej
CENA NETTO OFERTY

4,30 mb

92,68 m3

1 324,00 m2
336,00 m2
16 szt.

Cena jedn.netto

Cena ogółem

Załącznik nr 6 do SIWZ
- projekt -

Umowa Nr GKiM.272.8.2012
Zawarta w dniu ....................................................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
Kowalewo Pom. - Andrzeja Grabowskiego działającego za pomocą Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pom., zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez ...............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy powierza się wykonanie robót
budowlanych, związanych z przebudową drogi gminnej prowadzącej po działce geod.
nr 161 – obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, gm. Kowalewo Pomorskie, poprzez
utwardzenie kostką brukową typu Polbruk.
2. Przebudowa drogi w m. Wielkie Rychnowo na odcinku 330mb, obejmuje:
a) zdjęcie istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową,
b) ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm,
c) ułożenie dolnej warstwy podbudowy gruzu betonowego frakcji 31,5 – 63,0mm gr. 15cm,
d) ułożeniu górnej warstwy z tłucznia wapiennego frakcji 0 – 31,5mm gr. 7cm,
e) ułożenie kostki brukowej typu Polbruk gr. 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 3cm
W zakres zadania wchodzi również ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem,
plecami do kostki.
Długość jezdni – 330mb, szerokość wykonanej nawierzchni z kostki betonowej – 4,0mb.
3. Szczegółowy opis wykonania zadania określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej umowy, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik
nr 2 do niniejszej umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją
techniczną, kosztorysem ofertowym, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną
oraz wytycznymi Zamawiającego określonymi w czasie trwania budowy, w terminie, o którym
mowa w § 4 niniejszej umowy.
2. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn
i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem innych robót
powstałych na etapie budowy, w szczególności: oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia
placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie miejsca składowania materiałów,
warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich
pracowników, etc.
4. W ramach organizacji placu budowy zrealizuje własnym kosztem i staraniem obiekty
tymczasowego zaplecza budowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika
budowy.
6. Wykonawca zapewnieni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, nadzór nad
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań
podwykonawców do dnia odbioru końcowego zadania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnienia go osobom
występującym po stronie Zamawiającego, a w szczególności Inspektorowi Nadzoru w celu
dokonania wpisów i potwierdzeń oraz informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania
wpisu w czasie umożliwiającym mu podjecie stosownych decyzji i nie później niż w dniu
następnym po dokonaniu wpisu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym w formie pisemnej w Dzienniku
Budowy wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich
realizacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru
o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich
zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy.
10. Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na
budowie wyrobu.
11. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania regulujących te
kwestie przepisów prawnych.
12. Wykonawca zlikwiduje plac budowy i zaplecza, bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później
niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w tym wszystkich składników znajdujących się
w pasie robót, które uległy zniszczeniu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem
i wykonaniem w 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu zadania, którą należy
przekazać Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego zadania.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
15. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony
kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób za wszelkie szkody
wyrządzone w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy
i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.
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17. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na swój koszt i wdrożenia projektu czasowej
organizacji ruchu.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, obejmującego przedmiot umowy;
3) odbioru wykonanych prac objętych niniejszą umową w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia Wykonawcy.
§4
Terminy realizacji umowy
1. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2012/2013. Ustala się termin
zakończenia robót budowlanych:
1) etap I – w terminie do dnia 31 października 2012 r.;
2) etap II – w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
§5
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od
wartości zamówienia brutto określonej w ofercie.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych: prowadzone roboty, obiekty
budowlane na placu budowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonywaniem robót;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych;
3) wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
- roboty do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę, w oparciu o przeprowadzone
postępowanie przetargowe,
- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót.
3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia ujęte w pkt 2 ppkt 2.1 oraz ppkt 2.3 podlegają akceptacji
Zamawiającego.
4. Wykonawca dokona cesji należności z tytułu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych na rzecz
Zamawiającego.
5. Polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesją należności winna zostać zawarta na
okres budowy z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru końcowego w przedmiocie umowy umożliwiające użytkowanie obiektu.
6. Oryginał polisy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie kontraktu) i cesji ubezpieczenia Wykonawca
dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
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§6
Kierownik budowy
1. Wykonawca
na
swój
koszt
ustanawia
Kierownika
budowy
w
osobie
Pana/Pani .............................. nr upr.................., za których zachowanie odpowiada na zasadach
ogólnych.
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
3. Ewentualna zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
Nadzór inwestorski
1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani .........................
posiadającego uprawnienia budowlane nr ............................................. (Nazwisko Inspektora
nadzoru zostanie podane pisemnie, nie później, jak w dniu przekazania placu budowy).
2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na
rachunek Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora
nadzoru, dot. prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
§8
Odbiory przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiają, że zastosowany zostanie odbiór częściowy robót budowlanych
związanych z wykonaniem I etapu, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej.
2. Odbiór poszczególnych etapów przedmiotu umowy, nastąpi w terminie 14 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych
I etapem.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych
II etapem, z zastrzeżeniem, iż odbiór prac nastąpi nie wcześniej niż po 12.12.2012 r.
5. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) oryginał Dziennika Budowy;
2) dokumenty gwarancyjne;
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych umową;
5) oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót budowlanych zostanie spisany protokół,
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych wad.
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§9
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane
objęte niniejszą umową.
2. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: ..........................zł (słownie: ................................... zł)
wraz z podatkiem VAT w wysokości ustawowej, w tym:
a) wartość brutto za wykonanie I etapu o długości …....mb: …........................... zł
(słownie: ............................... zł);
b) wartość brutto za wykonanie II etapu o długości …....mb: …........................... zł
(słownie: ............................. zł).
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiarem robót,
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub wykonania
dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Dyspozycje Inspektora nadzoru
w tym zakresie bez zgody Zamawiającego, będą bezprawne.
5. O konieczności wykonania prac dodatkowych, Wykonawca informuje niezwłocznie
Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
7. Za roboty dodatkowe, strony uznają roboty, których wykonawca nie mógł przewidzieć
obliczając cenę oferty z należytą starannością.
8. Ewentualne zmniejszenie zakresów robót określonych w § 1, skutkować będzie zmniejszeniem
wynagrodzenia, o którym mowa pkt.1. Podstawą do jego ustalenia będzie protokół obmiaru
robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 10
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, będzie regulowane w terminie 20 dni,
po przedstawieniu faktury, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, na podstawie
bezusterkowego protokółu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.
2. Faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest wystawić na:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 878 - 10 - 00 - 328
3. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji
podatkowej:
- Zamawiający
- NIP 878 – 10 – 00 – 328
- Wykonawca
- NIP .... – .... – .... – ....
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie, tj.: ............................... zł (słownie: ................................ zł).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich
wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
umowy.
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3. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi,
w całości lub w części, stosownie do poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
§ 12
Rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty budowlane, która wynosi
3 lata i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu 7-dniowy termin do ich usunięcia.
3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy i spowoduje ich
usunięcie przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. O wykryciu wady, Zamawiający powiadomi na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
§ 13
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego § 1, w tym za zwłokę w realizacji
poszczególnego etapu zadania, w wysokości 0,2 % należnego za ten przedmiot wynagrodzenia
brutto, określonego w § 9 pkt 2 ppkt a i b, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty 20%
wynagrodzenia za dane zadanie;
2) za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej
rękojmi, kary umowne będą naliczane w wysokości 0,2 % należnego za ten przedmiot
wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 pkt 2 ppkt a i b, za każdy dzień spóźnienia,
maksymalnie do kwoty 20 % wynagrodzenia za dane zadanie;
3) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys. 20 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 9 pkt 2 ppkt a i b, ustalonego w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych, nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. W przypadku ograniczenia zakresu robót określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wystawionych przez
Wykonawcę faktur.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02 % ceny brutto zadania,
określonego w § 9 pkt 2 ppkt a i b, za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do 20 %
wynagrodzenia Wykonawcy za dane zadanie, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez
Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary umownej z tytułu:
1) zwłoki w przekazaniu placu budowy;
2) zwłoki w odbiorze końcowym robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie podanym w § 10
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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8. W przypadku stwierdzenia nienależytego, w tym nieterminowego wykonania umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
W takim przypadku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia za przedmiot
umowy do czasu zapłaty kar umownych lub odszkodowania.
9. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za roboty nienależycie wykonane.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd
Powszechny ze względu na lokalizację placu budowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Przedmiar robót.
2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
J.Jesionkowska

7

