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I.

INFORMACJE OGÓLNE

1.
Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733, tel. (018) 353-40-14, fax. 353-40-17, zwana dalej „Zamawiającym”
zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
2. Urząd Gminy Ropa pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 720 do 1520 . Kasa czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze, zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.
5.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, w dniu
08.05.2014 r., Nr 154676-2014 oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
(w budynku Urzędu Gminy Ropa) i na stronie internetowej Zamawiającego www.ropa.iap.pl.
6.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

7.

SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści SIWZ Zamawiający umieści na stronie internetowej
oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na wniosek, o którym mowa
w art. 42 ust. 2 PZP. Zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń.

www.ropa.iap.pl

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się,
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
9. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wniosku. Opłata jakiej Zamawiający będzie żądał za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.
11. Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wiedzy i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną
one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia zadania.
12. Zgodnie z art. 27 Pzp wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz
inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Dopuszcza się formę faksu, pod
warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się
za pomocą poczty elektronicznej tylko w przypadku braku faksu u Wykonawcy lub braku możliwości przesłania
drogą faksową dokumentu (uszkodzony faks), pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 PZP).
13. Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.
15. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje:
a) udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,
b) zebrania Wykonawców,
c) zawarcia umowy ramowej,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
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17. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
18. Podwykonawcy:
18.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
18.2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca winien wskazać w ofercie
część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podać nazwy (firmy)
Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (zgodnie z art. 36b
ust. 1 ustawy pzp).
18.3. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w
ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielni spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są: Roboty drogowe pn.: „Odbudowa i remont infrastruktury
drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie odbudowy dwóch przepustów i remont jednego
odcinka drogi gminnej.
Zakres robót obejmuje zadania:
1) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3449 (Potoki) w miejscowości Ropa,
w km 0+000.
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- przepust - przepust stalowy typu TUBOSIDER 2,23 x 1,68 o długości 14,76 m,
- odbudowa drogi,
- roboty wykończeniowe.
2) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3455/1 (Kąty 1) w miejscowości Ropa,
w km 0+300.
Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- przepust - przepust stalowy typu TUBOSIDER 1,81 x 1,50 o długości 10,78 m,
- odbudowa drogi,
- roboty wykończeniowe.
3) Remont drogi gminnej nr 405 (Flasza) w miejscowości Klimkówka,
w km 0+060 – 0+300.
Zakres robót obejmuje:
- ścinanie poboczy mechanicznie – 240,00 m2,
- nawierzchnia asfaltowa gr. 9 cm – 660,00 m2,
- obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50m) – 240,00 m2.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej
o długości 240 m i szerokości nawierzchni 2,75 m.
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Informacje dodatkowe.
1. Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w kosztorysie ofertowym
do wypełnienia przez Wykonawcę.
2. Termin realizacji zadania do 31.08.2014 r.
3. Roboty winne być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
4. Okres gwarancji –36 miesięcy.
5.

Drogi, w ciągu których znajdują się odbudowywane przepusty oraz remontowany odcinek drogi
nr 405 przebiegają przez teren zarówno zabudowany jak i niezabudowany i położone są w
terenie o niewielkim nachyleniu podłużnym.
Pas drogowy jest wąski, ma szerokość około 3,50 m, w tym nawierzchnia o szer. 2,50 – 2,75m.
Remontowana droga gminna posiada obecnie nawierzchnię asfaltową. Drogi dojazdowe do
placu budowy także posiadają nawierzchnię asfaltową. Konstrukcja tych nawierzchni nie
pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę robót ciężkiego sprzętu do transportu materiałów
na plac budowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania
środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając
w szczególności
nośność
dróg
dojazdowych
oraz
warunki
atmosferyczne.
W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę a powstałych na
drogach po przekazaniu placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy wyłącznie
na swój koszt. Prace drogowe utrudnione będą przez brak mijanek na drogach dojazdowych do
placu budowy.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.
Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w przedmiarach robót, Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, itp., nazwy materiałów, urządzeń, nazwy producentów bądź znaki towarowe, są
wymienione jedynie pomocniczo – dla zobrazowania rodzaju danego materiału czy urządzenia.
Dopuszcza się w składanej ofercie zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wymienione w opisanych
powyżej dokumentach – lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia.
Wszelkie materiały uzyskane z rozbiórki istniejących elementów pasa drogowego, podczas
prowadzenia robót drogowych będących przedmiotem zamówienia, stanowią własność
Zamawiającego i muszą być złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W celu zapewnienia stałej komunikacji w okresie prowadzenia robót dla poszczególnych
przysiółków obsługiwanych przez drogi gminne, na których zlokalizowane są odbudowywane
przepusty, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy dojazd. Miejsce i sposób wykonania
winno być uzgodnione z Zamawiającym oraz z administratorem cieku wodnego.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z terenem –
miejscem wykonania przedmiotu zamówienia.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa
lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.
Wykonanie robót ma być zgodne ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami podanymi do stosowania
w STWiORB.
W celu wykonania zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r (Dz.U. Nr 177 z
dnia 14.10.2003r poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.08.2014 roku.
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW.
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.
2)

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 2 zadania w zakresie budowy i/lub przebudowy przepustów
odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia oraz remontu dróg, których charakter odpowiada
przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 300.000,00 złotych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty miejsca wykonania,
b) załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu robót budowlanych
i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń / oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca:
4.1) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 osobą na stanowisko
Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowo
- mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
4.2) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,
4.3) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób
i przedłożonych przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania i oświadczenia, wg zasady spełnia /
nie spełnia.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2) należy
przedłożyć
1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie wraz z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z, 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, wg załącznika nr 6 SIWZ.
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1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zawarte w Załączniku Nr 6).
1.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 PLN,
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione
nie
wcześniej
niż
3
miesiące
przed
upływem
terminu
składania
ofert.
d)
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 ofert.
3)

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu wyszczególnionego w pkt. 2 lit. b, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub siedzibę lub potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościwystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) albo informacja o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5)

Inne dokumenty

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1.
b) Wypełniony i podpisany „Kosztorys ofertowy” jako element pomocniczy – Załącznik Nr 1A
5)

Informacje dodatkowe

a) Dowodami, o których mowa w wykazie robót budowlanych jest poświadczenie.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww.
poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
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dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)
b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów
zagranicznych, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, założone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
d) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
e) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych (jeśli dotyczy) innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
f) Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy pzp:
należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego
dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza.
Dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp,
dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winien złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Forma porozumiewania się z Wykonawcami została określona w Rozdziale I pkt 12 SIWZ;
b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
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. Zamawiający prześle treść
odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania ww. wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SIWZ;
d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie
internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców;
e) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
dokonuje zmiany ogłoszenia i zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych;
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f)

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie
internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
g) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofertach,
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
h) Informacje o wyniku postępowania (wybór oferty, wykluczenie Wykonawców i odrzucenie ofert)
Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a informację
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza równocześnie na stronie internetowej i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:
a) Roman Gruca – Inspektor w Urzędzie Gminy Ropa, tel. (18) 353-40-14, w siedzibie Zamawiającego,
w godz. od 0720 do 1520.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie:- osiem tysięcy
złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
2.
W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto
w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002.
Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
3.
W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć
nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy
dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4.
4.
Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć
do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.
5.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
6.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10.
7.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać
klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12
okoliczności.
8.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie
z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego
w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający
zatrzymuje
wadium
wraz
z
odsetkami,
jeżeli
Wykonawca
w
odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
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VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 niż 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik
Nr 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji
(SIWZ).
2. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez
dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.
3. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona powyższej kopii
bądź kserokopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
4. Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem,
na maszynie lub komputerze.
5.1 Dokumenty wymagane w postępowaniu sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.1. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
7. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie
miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y
podpisującą/e ofertę.
8. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie/Kopertę należy zaadresować
na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na:
„Odbudowę i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
Nie otwierać przed dniem 23.05.2014 r., godz. 10:00
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie
pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie
z postanowieniem SIWZ pkt. 8, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
11. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ropa,
Ropa 733, 38-312 Ropa, w pok. Nr 1 – Sekretariat (II piętro), nie później niż dnia 23.05.2014 r. do godz.
09:30
XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pok. Nr 15 - parter.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”,
a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, zawarte w ofertach.
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5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
5.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
5.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie
później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania.
6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu
ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte,
oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.
Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Wykonawca w ofercie winien
przedstawić cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uwzględniającą wszelkie niezbędne koszty związane z
realizacją zamówienia a także upusty, których Wykonawca zamierza udzielić.
2. Koszty muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.
3. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2.
4. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
a) bez podatku VAT – cena netto,
b) kwotę podatku VAT - podatek VAT,
c) łącznie z podatkiem VAT – cena brutto.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
5. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
CENA – 100%.
Cena – A(X):
a)
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych
w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem,
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C min
A(x) = ------------- x 100
C (x)
gdzie:
A(x)
– ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin
– cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiem
C(x)
– cena zawarta w ofercie „x”
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów – najniższa cena oferty.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – PZP, może
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnione postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.
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5. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie
terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.
6. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów (…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 PZP.
XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznaną punktację w każdym kryterium
oraz łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.
2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1a, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryterium,
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej
niż w terminie określonym ustawą PZP, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono
żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania,
jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp żąda
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy.
XV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % ujętej w umowie wartości brutto w formie zgodniej
z art. 148 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
a) w pieniądzu;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w 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.
Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być
bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem
na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002
4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone
we wzorze umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.
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XVI.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB
WZÓR UMOWY.
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie
z zapisami we wzorze umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 - 198 ustawy,
w szczególności:
1. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – PZP. Organizacjom uprawnionym, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP,
przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.
2. Odwołanie:
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w SIWZ.
2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 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.
3.4. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
3.5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3.6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
3.7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
3.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
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3.9. Izba ogłasza orzeczenie (orzeka wyrok lub wydaje postanowienie) po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu
jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia.
4. Skarga do sądu:
4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
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
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4.4. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sądu.
4.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
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Załącznik nr 1
OFERTA
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Gminę Ropa, na zadanie p.n.:

prowadzonym

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6

1.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica ...................................................... nr domu ..................................
kod ....................................................... miejscowość ..................................
powiat .................................................. województwo ..................................
tel.: ......................................
fax: ....................................................................................
REGON:................................
NIP: ...................................................................................
Kod(y) Polskiej Klasyfikacji Działalności:
......................................................................................................................................................................
2. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy
(imię i nazwisko) ........................................... tel. ......................e-mail......................
3. Oferujemy
wykonanie
zamówienia
objętego
przetargiem
za
cenę
ryczałtową:
ZADANIE Nr 1 - Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3449 (Potoki) w miejscowości

Ropa, w km 0+000.
a)

bez VAT-u ............................... zł słownie: ..........................................................................

b)

z VAT-em ................................ zł słownie: ..........................................................................

ZADANIE Nr 2 - Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3455/1 (Kąty 1)

w miejscowości Ropa, w km 0+300.
a)

bez VAT-u .............................. zł słownie: ..........................................................................

b)

z VAT-em ................................ zł słownie: ..........................................................................

ZADANIE Nr 3 - Remont drogi gminnej nr 405 (Flasza) w miejscowości Klimkówka,

w km 0+060 – 0+300.
a)

bez VAT-u .............................. zł słownie: ..........................................................................

b)

z VAT-em ................................ zł słownie: ..........................................................................

ŁACZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZADAŃ:
Cena netto: .......................................... zł
Podatek VAT w kwocie: ......................... zł
Cena brutto: ......................................... zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że na wykonane prace objęte zamówieniem udzielamy gwarancji na czas określony w SIWZ.
15

6.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy(ów)*
6.1. Zakres prac powierzony podwykonawcy (branże) …………………………………………………………….
7. Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione:
w formie:.....................................................................................
w dniu:......................................................................(dowód wniesienia wadium w załączeniu),
Zwolnienia wadium prosimy dokonać:
na konto.......................................................................................
zwrot gwarancji..................................................................(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
8. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze zmianami)
i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy wg wzorca wymaganego przez Zamawiającego
(wraz ze zmianami) i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ zostanie wniesione
najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
12. Oświadczamy, że jesteśmy*  nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
13. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna
z aktualnymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług .
14. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
15. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:
.......................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

................................, dnia ......................
*niepotrzebne skreślić

..........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1A
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTPRYS OFERTOWY - wzór

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................
Nazwa zadania: „Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
ZADANIE Nr 1 - Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3449 (Potoki) w miejscowości Ropa, w km 0+000.

Lp.

Podstawa

Opis

1 CPV 45110000-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNNR 1 0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

d.1 1)
2 KNNR 1 0102-01
d.1 1)
3 KNNR 1 0101-03
d.1 1)
4 KSNR 1 0106-01
d.1 2)
5 KNR-W 4-01
d.1 0109-01 3)
6 KNR AT-03
d.1 0102-03 4)
7 KNNR 6 0801-02

Jedn.obm.
km

Ilość

Cena jedn.

Wartość

0.120

dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.
Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60%

ha

0.01

szt.

14

m2

318

powierzchni.
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
26-35 cm
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1

m3

318*1.2*0.15
= 57.240

km (grunt kat. I-II)
m2

125

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

m2

125

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

m3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

d.1 1)
8 KNNR 1 0202-05
d.1 1)
9 KNNR 1 0407-01
d.1 1)

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład.
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w
gruncie kat.I-II (należy uwzględnić zakup gruntu)

68+424+25 =
517.000

m3

7+10 =
17.000

17

10 WYCENA

Rozbiórka istniejącego przepustu wraz z odwozem materiału

d.1 WŁASNA

z rozbiórki - żelbetowy fi 80 - 1 ścianka dł. 8.5m,

szt

1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CPV 45221100-3

PRZEPUST

11 KSNR 2 0104-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w desko-

d.2 2)

waniu tradycyjnym - chudy beton gr 10cm pod fundament

m3

3.45*0.7*0.1*
2 +4.5*0.5+
4.0*0.5 =
4.733

12 KNR 2-02 1909-

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podcią-

d.2 02 5)

gów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych -

5.5)+(2*9.20)

pręty o śr. 12 mm

+(2*7.5))*10*

t

((2*5.5)+(2*

0.001*0.888
= 0.492
13 KNR 2-02 0202-

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, beton C25/30,

d.2 01 5)

W8

m3

(5.5*0.5)+
(5.5*0.5)+
(9.2*0.3)+
(7.5*0.3) =
10.510

14 KNNR 6 0605-01

Ławy fundamentowe żwirowe - Kruszywo łamane stabilizo-

d.2 6)

wane mechanicznie 0-63 gr. 35cm

0.35 =

Is=0.98 wg normalnej próby Proctora

16.303

15 KNR 2-31 0105-

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm gru-

d.2 01 7)

bość warstwy po zagęszczeniu

16 KALKULACJA

Rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju owalnym

d.2 WŁASNA

2.23x1.68 zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42um

m

3

m2

3.4*13.7*

3.4*13.7 =
46.580

szt

1

zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie
powłoką polimerową o gr. min. 250um
zgodnie z PN-EN 10169-1 L = 14.76m, - geomembrana : F=
250 m2, - geowłóknina F=143 m2
17 KNNR 1 0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego

d.2 1)

kruszywa - zasypka inżynierska 0-32

18 KNNR 6 0101-06

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na

d.2 6)

całej szerokości jezdni i chodników

19 KNNR 6 0112-06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość

m3

7.9*13.5 =

m2

68+106 =

106.650
174.000
m2

68+106 =

18

d.2 6)

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

20 KNR 2-01 0512-

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pias-

d.2 04 8)

ku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową -

174.000
m2

32+51+9 =
92.000

Kamień 20-30cm na zaprawie betonowej
21 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą ce-

d.2 02 1)

mentową 1.00x0.2xL

m3

(13.5+16+
28+23)*0.2 =
16.100

22 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabion o

d.2 01 1)

wymiarach 1.00x0,3xL

23 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabion o

d.2 01 1)

wymiarach 1.00x0,5xL

m

3

(13.5+16+
28+23)*0.3 =
24.150

m3

(2*(13.5+16+
28+23)+14+
9)*0.5 =
92.000

Razem dział: PRZEPUST
3 CPV 45233120-6

ODBUDOWA DROGI

24 KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk-

d.3 6)

cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu

m2

263.5

m2

253

m2

220

m2

175

m2

170

równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat.
II-IV
25 KNNR 6 011201
d.3 6)

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość

26 KNNR 6 011302
d.3 6)

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

27 KNNR 6 030803
d.3 6)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 7 cm, transport
mieszanki samochodami samowyład.

28 KNNR 6 030902
d.3 1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-

29 KNNR 6 100507
d.3 6)

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni

30 KNNR 6 020207

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa

wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
m2

220+175 =
395.000

drogowych
m2

88+51.5 =

19

d.3 6)

naturalnego rozściełanego mechanicznie - pobocza

139.500

Razem dział: ODBUDOWA DROGI
4 CPV 45110000-1
31 KSNR 6 0703-01

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg -

d.4 2)

SP-09/2

32 KNNR 1 0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-

d.4 1)

musu 15 cm.

m

19+19 =
38.000

m2

(71.5+22)*
1.5 =
140.250

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

imię, nazwisko(pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 1A
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTPRYS OFERTOWY - wzór

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................
Nazwa zadania: „Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
ZADANIE Nr 1 - Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3455/1 (Kąty 1) w miejscowości Ropa, w km 0+300.

Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 3455/1 (Katy 1) w miejscowości Ropa, w km 0+300.
Lp.

Podstawa

Opis

1 CPV 45110000-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNNR 1 0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

d.1 1)
2 KNNR 1 0102-01
d.1 1)
3 KNNR 1 0101-03
d.1 1)
4 KNNR 1 0101-05
d.1 1)
5 KSNR 1 0106-01
d.1 2)
6 KNR-W 4-01
d.1 0109-01 3)
7 KNR AT-03
d.1 0102-03 4)
8 KNNR 6 0801-02

Jedn.obm.
km

dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.
Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60%

Ilość

Cena jedn.

Wartość

0.035+0.060
= 0.095

ha

0.01

szt.

2

szt.

1

powierzchni.
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
26-35 cm
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
46-55 cm
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do

m2

132+86 =

m3

218*1.2*0.15

15 cm za pomocą spycharek
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1

218.000
= 39.240

km (grunt kat. I-II)
m2

160

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

m2

160

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

m3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

d.1 1)
9 KNNR 1 0202-05

68+174+25 =

21

d.1 1)

poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowy-

267.000

ład.
10 KNNR 1 0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w

d.1 1)

gruncie kat.I-II (należy uwzględnić zakup gruntu)

11 WYCENA

Rozbiórka istniejącego przepustu wraz z odwozem materiału

d.1 WŁASNA

z rozbiórki - żelbetowy fi 80 - dł. 7.0m,

m3

16+10 =
26.000
1

szt

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 CPV 45221100-3

PRZEPUST

12 KSNR 2 0104-01

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w desko-

d.2 2)

waniu tradycyjnym

2 +5.00*2.2*

- chudy beton gr 10cm pod fundament

0.1+4.3*0.5*

m3

3.01*0.7*0.1*

0.1 = 1.736
13 KNR 2-02 1909-

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podcią-

d.2 02 5)

gów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych -

t

4.3)+(2*10))*

pręty o śr. 12 mm

14 KNR 2-02 0202-

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, beton C25/30,

d.2 01 5)

W8

15 KNNR 6 0605-01

Ławy fundamentowe żwirowe Kruszywo łamane stabilizowa-

d.2 6)

ne mechanicznie 0-63 gr. 35cm

10*0.001*

m3

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm gru-

d.2 01 7)

bość warstwy po zagęszczeniu

17 KALKULACJA

Rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju owalnym

d.2 WŁASNA

1.81x1.50 zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42um

0.888+1.2 =
1.530
(4.3*0.5)+
(4.3*0.5)+

m3

(10*0.3)+6 =
13.300
3.05*10.8*
0.35 =

Is=0.98 wg normalnej próby Proctora
16 KNR 2-31 0105-

((2*4.3)+(2*

11.529
m2

3.05*10.8 =
32.940
1

szt

zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie
powłoką polimerową o gr. min. 250um
zgodnie z PN-EN 10169-1 L = 10.78m, - geomembrana : F=
250 m2, - geowłóknina F=143 m2
18 KNNR 1 0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego

d.2 1)

kruszywa - zasypka inżynierska 0-32

19 KNNR 6 0101-06

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na

m3

8.2*8.5 =
69.700

m2

32+21 =

22

d.2 6)

całej szerokości jezdni i chodników

20 KNNR 6 0112-06

Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość

d.2 6)

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

21 KNR 2-01 0512-

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z pias-

d.2 04 8)

ku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową -

53.000
m2

32+21 =

m2

15.5+9.5+9 =

53.000
34.000

Kamień 20-30cm na zaprawie betonowej
22 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej z wyprawą zaprawą ce-

d.2 02 1)

mentową 1.00x0.2xL

23 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabion o

d.2 01 1)

wymiarach 1.00x0,3xL

24 KNNR 10 0408-

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - gabion o

d.2 01 1)

wymiarach 1.00x0,5xL

25 KNNR 10 0401-

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brze-

d.2 08 1)

gu

m3

(10.5+17)*
0.2 = 5.500

m3

(10.5+17)*
0.3 = 8.250

m

3

(10.5+17+
13+19)*0.5 =
29.750

m3
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Razem dział: PRZEPUST
3 CPV 45233120-6

ODBUDOWA DROGI

26 KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstruk-

d.3 6)

cyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu

305

równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat.
II-IV
27 KNNR 6 0112-01

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość

d.3 6)

warstwy po zagęszczeniu 15 cm

28 KNNR 6 0113-02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość

d.3 6)

warstwy po zagęszczeniu 20 cm

29 KNNR 6 0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,

d.3 6)

grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 7 cm, transport

m2

300

m2

253

m2

200

m2

191

mieszanki samochodami samowyład.
30 KNNR 6 0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-

d.3 1)

wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)

31 KNNR 6 1005-07

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni

d.3 6)

drogowych

32 KNNR 6 0202-07

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa

d.3 6)

naturalnego rozściełanego mechanicznie - pobocza

m2

200+253 =
453.000

m2

66+60 =
126.000

23

Razem dział: ODBUDOWA DROGI
4 CPV 45110000-1
ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE
33 KSNR 6 0703-01
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg d.4 2)

SP-09/2

34 KNNR 1 0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-

d.4 1)

musu 15 cm.

m

18+18 =

m2

(56+21)*1.5

36.000
= 115.500

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

imię, nazwisko(pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik nr 1A
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTPRYS OFERTOWY - wzór

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................
Nazwa zadania: „Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie
Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
ZADANIE Nr 3 - Remont drogi gminnej nr 405 (Flasza) w miejscowości Klimkówka,

w km 0+060 – 0+300.
Lp.

1
2
3

4

Podstawa

Opis

KNR 2-31
1402-5 (1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10
cm, nakłady podstawowe.

KNR 2-31
311-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno –
bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa
asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm.

KNR 2-31
311-06

KNR 2-31
202-01

j.m.

Ilość

m2

240,00

m2

660,00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno –
bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa
asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1
cm grubości warstwy.

(krotność
= 6)

660,00

Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna,
rozścielane ręcznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm (OBSYPANIE POBOCZY).

m2

240,00

Cena
jednostkowa

Wartość

m2

WARTOŚĆ NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ BRUTTO

Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

imię, nazwisko(pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania
wykonawcy

UWAGA: KOSZTORYSY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA –
zgodnie z dostarczonym wzorem !
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
Nazwa zadania:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
Nazwa i adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 907 ze zmianami).
Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone
w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

..........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
Nazwa zadania:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Oświadczenie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze
zmianami).

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

..........................................................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
O której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6

zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję/reprezentujemy:
………………………………………………………………………………..................................................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej*,
2. należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*.
*niepotrzebne skreślić

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

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

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
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Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa zadania:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Nazwa zadania

Rodzaj robót
(budowa /
przebudowa /
remont)

1.

2.

4.

1

2

Wartość robót
(w zł brutto)

Data
realizacji robót

Doświadczenie

5.

6.

7.

Wartość zadania:

Wartość zadania:

1) własne *

…………………………

…………………………

lub

W tym: w zakresie
budowy lub
przebudowy
przepustów na
wartość:

2) innych podmiotów –

………………………..

W tym: w zakresie
budowy lub
przebudowy
przepustów na
wartość:
………………………..

Wartość zadania:

Wartość zadania:

1) własne *

…………………………

…………………………

lub

W tym: w zakresie
budowy lub
przebudowy
przepustów na
wartość:

W tym: w zakresie
budowy lub
przebudowy
przepustów na
wartość:
………………………..

2) innych podmiotów –

………………………..

Wykonawca winien załączyć
do oferty oryginał pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego*

Wykonawca winien załączyć
do oferty oryginał pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego*

*niepotrzebne skreślić

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

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania:

„Odbudowa i remont infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6

Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
PKT I.
L.p.
1.

1

Imię i nazwisko osoby, która
będzie uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia
2.

Branża

Rodzaj i nr uprawnień
budowlanych

Informacja
o podstawie dysponowania
wymienioną osobą przez Wykonawcę**

3.

4.

6.

…………………………………….
Kierownik budowy

Uprawnienia budowlane
nr .......................................
w specjalności
...........................................
w zakresie
...........................................
Data uzyskania uprawnień:
...........................................

Uprawnienia budowlane
nr .......................................
w specjalności
...........................................
w zakresie
...........................................
Data uzyskania uprawnień:
...........................................

1) dysponuje
- Wykonawca winien podać podstawę
dysponowania*
....................................
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
lub
2) będzie dysponował
- Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał
pisemnego zobowiązania podmiotu

1) dysponuje
- Wykonawca winien podać podstawę
dysponowania*
....................................
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
lub
2) będzie dysponował
- Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał
pisemnego zobowiązania podmiotu

*niepotrzebne skreślić
PKT II.
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
UMOWA (projekt umowy)
W dniu........................ w Ropie, pomiędzy Gminą Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, NIP 738-21-30-282,
REGON 491892660, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:
1.
Jan Morańda – Wójt Gminy Ropa
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Lisowicz
a
...........................................................................................NIP....................................,REGON.....................,
........................,działającym na podstawie.........................., zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym
przez:
1.
...................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze
zmianami) – została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Odbudowa i remont

infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Ropa
w miejscowościach Ropa i Klimkówka”.
CPV: 45111000-8, 45113000-2, 45221100-3,45233120-6, 45233142-6
zgodnie z:
a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
b) ofertą Wykonawcy,
c) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy, za kwotę wynagrodzenia ustaloną w trybie przetargu
nieograniczonego:
netto:
....................................zł
podatek VAT:
....................................zł
brutto:
....................................zł
słownie brutto:..........................................................................................................................
2. Cena ofertowa Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy została wyliczona
w oparciu o scalony kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dostarczonego przez
Zamawiającego przedmiaru robót.
3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie, dokumentacją projektową, warunkami SIWZ,
sytuacją terenową i przedmiarem robót z należytą starannością oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z
nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy.
§2
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia)
wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy)* oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z umową zawartą o podwykonawstwo,
wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ………………………………………………………………………………… .
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. * - niepotrzebne skreślić
3.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszum Podwykonawcą:
a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót
budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zatrudnienie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest
niedopuszczalne.
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b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmian.
c) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu jej zmiany, w szczególności gdy:
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
Podwykonawcy;
- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3
niniejszej umowy;
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części
wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są
wyższe niż ceny jednostkowe Wykonawcy oraz ogólnej ceny oferty;
umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za część zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;
umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.
d)
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za
akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
f) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż uprzednio
przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
g) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane i do jej zmiany w terminie w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy
lub jej zmiany przez Zamawiającego.
h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, 7 – dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa do dnia
przedstawienia poprawionego projektu umowy.
i) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 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, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
dotyczy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i nie podlega niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od
doręczenia Wykonawcy Faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi
podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3.2. Płatności:

32

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom, o których mowa w pkt. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej,
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę. Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, 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 i usługi.
c) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy pzp).
f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt. e), Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia
roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa
w pkt. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3.3. Kary umowne:
Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości
5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokości 0.5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
każdy dzień przekroczenia terminu,
2).
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
3.4. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub
zaniechania własne.
3.6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą
3.7. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.
§3
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1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy.
2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę
placu budowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31.08.2014 r.
§4
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią
jej integralną część.
§5
1. W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest
...........................
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie............................
§6
1.Obowiązki stron.
1.1. Obowiązki Zamawiającego
a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;
b) Zamawiający zapewni nadzór robót.
1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w § 1 ust. 1:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego
się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac;
b) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu zastępczego, uzyska jego
zatwierdzenie oraz wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 , poz. 1729);
c) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie
robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej
na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych;
d) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
e) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na
odcinkach dróg, w ciągach których przebudowywane są przepusty;
f) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza,
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza,
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
§7
1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót może nastąpić w oparciu o fakturę końcową.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie
za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie protokołu odbioru oraz obmiaru wykonanych robót,
według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po:
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez osobę nadzorującą
roboty,
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b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy
przez Zamawiającego,
c)
dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.
4.
Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.
5. Roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności - załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
5.1. Sposób obliczenia ceny dla Robót dodatkowych:
a)wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie
kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;
b)wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem
szczegółowym wg :
 przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru,
 cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego
zgłoszenie robót :
- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,
- stawka rob-godz – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. małopolskim,
- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,
- ceny pracy sprzętu – średnie
 W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny
producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów.
 formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck=Σ(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+ kp)

Gdzie:
Ck – cena kosztorysowa netto,
L - ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n - jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,
c - ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę
robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów
(jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny
jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu
technologicznego.
R - kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny
S - kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu
kp - koszty pośrednie [%] - narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu
z
- zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów
pośrednich.
5.2. Zamówienia dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości
realizowanego zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia winny
być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu
konieczności nr 2 - załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie odrębnego zamówienia.
6.
Wykonawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.
§8
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB ustaleniami zawartymi
w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
2. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma
prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
3. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.
4. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia
(w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób
trzecich.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
§9
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości umownej brutto.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …………… zł w formie:
………………………………… do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego.
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpóźniej
w dniu jej zawarcia z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, z czego 30%
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres gwarancji – rękojmi.
4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego
w §3 ust. 3 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni
ponad nowo ustalony termin.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:
a)
70% w ciągu 30 dni po terminie ustalonym w §3 ust. 3 i uznania przez Zamawiającego za wykonane
należycie.
b)
30% w ciągu 15 dni po upływie rękojmi-gwarancji.
§ 10
1.
Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy.
2.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady
lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji liczony jest od daty
odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
3.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego
usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu
budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów wykonawca ma realizować w terminie ustalonym
w przeglądzie.
4.
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
5.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.
6.
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.
§ 11
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości
umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem
w art. 145 prawa zamówień publicznych.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym
trybie:
1. Kierownik Budowy wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania
robót ze strony Zamawiającego, gotowość obiektu do odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć następujące
dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty
wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu
przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.
3. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu
zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym
Wykonawcę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając
jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym
opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,
b) w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać
wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
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6. Jeżeli z Wykonawcą w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zostanie zawarta umowa na wykonanie
zamówień dodatkowych opisanych w § 7 ust. 6.2 niniejszej umowy dopuszcza się sporządzenie jednego protokołu
odbioru dla wykonanych w ramach umów i odbieranych robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
8. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
§ 13
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wystąpią przesłanki formalno – prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,
b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,
b) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy
albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień
publicznych;
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku
zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy;
e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza,
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, opady śniegu, zalegający śnieg itd..;
f) Natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające
planowe wykonanie robót;
g) Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością
prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót
spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą
dróg;
2.2. Zmian osobowych w przypadku:
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ;
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, zmiana jest możliwa
tylko w przypadku gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jak
dotychczasowy podwykonawca,
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie
się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności,
które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
2.3. Pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu
do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.
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c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany
procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia
nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
d) wprowadzenia robót dodatkowych;
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych;
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne
lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ
na treść zawartej umowy i termin realizacji;
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
g) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia,
i) powierzenia części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał
wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców w trakcie składania

§ 15
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do
wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
2. W przypadku jeżeli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie
strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sad powszechny.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w
szczególności: przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
–
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
–
2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr ...
NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH
wynikających z różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót.*
wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w
dokumentacji projektowej (przede wszystkim w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB)
C. wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w
STWiORB lub w przedmiarze robót.
[* właściwe zakreślić]
______________________________________________________________________________________
Tytuł zadania:
A.
B.

Zamawiający: GMINA ROPA
Inspektor nadzoru / Osoba nadzorująca:
Wykonawca: NAZWA FIRMY
Kierownik budowy Wykonawcy:
________________________________________________________________________
1. Data zgłoszenia [A; B; C]:
2.

FORMA ZGŁOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] [A; B; C]:

3.

OPIS WNIOSKU – ZAKRES / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [A; B; C]:

4.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU [B;C]

ILOŚCI ROBÓT WG OBMIARU[A]:
5.

CENY JEDNOSTKOWE [B]:

6.

UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU [A; B; C]:

....................................
/Wnioskodawca/
7.

OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ* [A; B; C]:

8.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM [B]:

..........................................................
/Inspektor w Urzędzie Gminy Ropa

9.

ZATWIERDZENIE WNIOSKU:

.....................................................................
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WÓJT GMINY ROPA
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr ...
NA WYKONANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH
WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł zadania:
Zamawiający: GMINA ROPA
Inspektor nadzoru/osoba prowadząca:
Wykonawca: NAZWA FIRMY
Kierownik budowy Wykonawcy/Projektant:
1.

Data zgłoszenia:

2.

FORMA ZGŁOSZENIA [WNIOSKODAWCA]:

3.

OPIS WNIOSKU:

4.

PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU:

5.

UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU

....................................
/wnioskodawca/
6.

OPINIA INSPEKTORA NADZORU /OSOBY NADZORUJĄCEJ:

7.

ZATWIERDZENIE WNIOSKU I ZLECENIE SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:

.......................................
DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA
*niepotrzebne skreślić
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