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RP.271.1.2.2016                                                                              Grodziec, dnia 19 kwietnia 2016 roku 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP.271.1.2.2016 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – Etap II

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziec
Adres zamawiającego:               Główna 17
Kod Miejscowość: 62- 580 Grodziec
Telefon: 63 248 55 00
Faks: 63 248 55 00 wew. 22
Adres strony internetowej: www.bip.grodziec.pl 
Adres poczty elektronicznej: ug@grodziec.pl
Godziny urzędowania: 7.30- 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie  prowadzone jest  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a także wydanymi na podstawie 
niniejszej  ustawy  Rozporządzeniami  wykonawczymi  dotyczącymi  przedmiotowego  zamówienia 
publicznego, a zwłaszcza:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 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),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 
złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczania  wartości  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254),

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego:  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 
Prawa zamówień publicznych.

4. W  zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia  jest  Przebudowa drogi  gminnej  wraz  z  remontem istniejących  zjazdów 
w miejscowości Stare Grądy. Parametry dotyczące inwestycji:

1)  szerokość jezdni – 4,50 m,
2)  szerokość pobocza – 0,75 m,
3)  długość trasy drogowej – 0,530 km.

http://www.bip.grodziec.pl/
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W ramach przebudowy i remontu zakłada się regulację i wyrównanie istniejących nawierzchni jezdni i 
poboczy drogowych, karczowanie pni, odziarnienie istniejącej warstwy tłuczniowej warstwą tłucznia 
kamiennego,  wykonanie  górnej  i  dolnej  warstwy podbudowy z  tłucznia  kamiennego,  wykonanie 
nawierzchni  jezdni  z  betonu  asfaltowego,  wykonanie  nawierzchni  zjazdów  na  pola  i  do  posesji 
z tłucznia kamiennego, wykonanie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m, umocnienie poboczy 
tłuczniem  kamiennym,  przebudowę  skrzyżowań  z  istniejącymi  drogami  lokalnymi,  odtworzenie 
i pogłębienie rowów drogowych, przebudowę istniejących przepustów drogowych i przepustów pod 
zjazdami, ręczne plantowanie  powierzchni  gruntu na skarpach,  terenach zielonych,  inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowana oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA: 
Każdorazowo,  jeżeli  w  przedmiarze  lub  dokumentacji  technicznej  użyto  znaku  towarowego,  nazwy 
własnej należy potraktować je przykładowo, dopuszcza się rozwiązania równoważne.  Wszelkie nazwy 
materiałów i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako 
"nie  gorsze  niż".  Zaleca  się  aby  oferent  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do 
przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z dokumentacją 
projektową oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  
6. Informacja  na  temat  możliwości  powierzenia  przez  wykonawcę  wykonania  części  lub  całości 

zamówienia podwykonawcom:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć  podwykonawcy oraz  podania  przez  wykonawcę  nazw  (firm)  podwykonawców,  na 
których  zasoby wykonawca powołuje  sie  na  zasadach  określonych  w art.  26 ust.  2b,  w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

3) Wymagania dotyczące umowy  o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane 
których  niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez  zamawiającego odpowiednio  zastrzeżeń  lub 
sprzeciwu-  podwykonawca  winien  mieć  podpisaną  umowę  z  wykonawcą  na  zasadach 
określonych w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa ( art. 143b Pzp).

4) Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
wykonawca  powoływał  sie,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b,  w  celu  wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 
obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany  inny podwykonawca  lub  wykonawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania 
o udzielenie zamówienia.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
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3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego 
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

4) Określenie  przez  wykonawcę  telefonów  kontaktowych  i  numerów  fax  oraz  innych  ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

5)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wymagania dot. gwarancji
1) Wykonawca  musi  zapewnić  co  najmniej   3  /trzy  /  letni  okres  gwarancji   na  wykonane 

zamówienie, jako rozszerzenie zakresu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi; 
2) Gwarancja  rozpoczyna  swój  bieg  od  daty  odbioru  końcowego  wykonanego  przedmiotu 

zamówienia.
3) W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezpłatnego  usunięcia  usterek 

i przewrócenia sprawności obiekt zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4) W przypadku  nie  wywiązania  się  Wykonawcy  z  terminowego  usuwania  usterek  powstałych 

w  okresie  gwarancji,  Zamawiający  zleci  innej  firmie  usunięcie  tych  usterek,  a  należyte 
wynagrodzenie uiści z pozostawionego zabezpieczenia Wykonawcy.

9. Informacja na temat płatności. 
1) Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej w terminie 30 dni od 

daty złożenia zamawiającemu. 
2) W przypadku realizacji  części zamówienia przez podwykonawców wypłata wynagrodzenia 

następować będzie zgodnie z art. 143 c PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2016 r.

V. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych 
warunków.

1. Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnianie  Wykonawca 
zobowiązany  jest  wykazać  w  sposób  szczególny.  Wykonawca  składa  oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  na  załączniku  nr  2  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady 
spełnia / nie spełnia.

2. Wiedza i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , że w ciągu ostatnich pięciu 
lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował,  co najmniej  jedną robotę budowlaną  (potwierdzoną dokumentami, że robota została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona) polegającą na budowie 
lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 zł (brutto). 
- zał. nr 6. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.

3. Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  żadnych  wymagań,  których  spełnianie  Wykonawca 
zobowiązany  jest  wykazać  w  sposób  szczególny.  Wykonawca  składa  oświadczenie  o  spełnianiu 
warunków  udziału  w  postępowaniu  na  załączniku  nr  2   do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady 
spełnia / nie spełnia.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
co najmniej:
- 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o 
specjalności drogowej.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załącznika nr 7, wg zasady spełnia / nie spełnia.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający  uzna  ten  warunek  za  spełniony jeżeli  Wykonawca  przedłoży opłaconą  polisę,  a  w 
przypadku  jej  braku  inny  dokumentu  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  w  wysokości  nie  mniejszej  niż 
500 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, musi załączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych– załącznik nr 6 do SIWZ.
3)  Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia– załącznik nr 7 do SIWZ.
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Załączniki nr 3 do SIWZ.
2) 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

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

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

5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.

3. Inne dokumenty wymagane w SIWZ:
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. (załącznik nr 1 do SIWZ).
2) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego Zamawiającego (załącznik 

nr 8do SIWZ).
3) Wzór umowy – projekt parafowany przez Wykonawcę. (załącznik nr 5 do SIWZ).
4) Dowód wniesienia wadium.

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju,  w  którym ma  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę,  potwierdzające  odpowiednio,  że  posiada 
uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia :
a) pkt 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
i do zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie należy załączyć do oferty.
Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty zawarte w punktach : VI.1.1) i VI 2. 1)-4) oraz 
oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych, dla 
każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

VII. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się                  z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
a)  Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu : nr faksu: 063 248 55 00



6

c) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej - e-mail: ug@grodziec.pl
d) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji  przekazanych faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy 
przesłane za pomocą faksu oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym 
postępowaniu  będą nieczytelne  Zamawiający może się  zwrócić  o  ponowne ich  przesłanie  za  pomocą 
innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko Natalia Dzieciątkowska
tel. 063 248 55 00
fax. 063 248 55 00 wew. 25
w terminach godz. pomiędzy 7:30 – 15:30
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
imię i nazwisko Natalia Owczarek
tel. 063 248 55 00
fax. 063 248 55 00 wew. 22
w terminach w godzinach 7:30 – 15:30

VIII. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania  ofert  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.  Ewentualna zmiana terminu składania ofert  nie  powoduje przesunięcia terminu,  o którym mowa w 
pkt.12.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

IX. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.  W  uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, 
przekazane  zostaną  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.grodziec.pl
3.  Wszelkie modyfikacje,  uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4.  Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
zamawiający  może  przedłużyć  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5.  Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia” 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 
12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6.  Niezwłocznie  po  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenia”  o  zmianie 
ogłoszenia”  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  zamawiający  zamieści  informację 
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.grodziec.pl.

X. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,00 zł
słownie: osiem tysięcy złotych 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grodziec:
 Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: 
wadium w przetargu pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap II”
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) 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 .
4.  Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  uznania  na 
rachunku zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

XI. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą 
zamawiający może  tylko  raz  zwrócić  się  do  wykonawców o  wyrażenie  zgody na  przedłużenie  tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4.  Wykonawca  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą  samodzielnie,  zawiadamiając  o  tym 
zamawiającego.
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
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2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu 
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym 
oraz przepisami prawa.
4) Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, 
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej 
ofertę.
9)  Wszystkie  strony oferty  powinny być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.
2. Sposób zaadresowania oferty:
1)  Ofertę  należy złożyć  w nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  /  opakowaniu  w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany 
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w 
sposób następujący: Oferta - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – Etap II” nie 
otwierać przed 06.05.2016 r. godz. 10:00.
3)  Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 06.05.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 06.05.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala ślubów

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
2.  Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
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4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
5.  Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  w  „Formularzu  ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w Kosztorysie ofertowym opracowanym 
na podstawie kosztorysu ofertowego Zamawiającego stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 
a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego" .

XV.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1) najniższa cena (waga 98%),
Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru:
Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 98 = ilość punktów
2)  gwarancja (waga 2%)
Punktacja będzie przyznawana na podstawie obliczeń dokonanych wg wzoru:
Gwarancja 3 letnia (wymagana) = ilość punktów 0
Gwarancja 4 letnia = ilość punktów  1
Gwarancja 5 letnia (maksymalna) = ilość punktów 2
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  Zamawiającym a  Wykonawcą  negocjacji 
dotyczących złożonej oferty.
3. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 
lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  lub 
pełnomocnictw albo, jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zawierające  błędy  lub  wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich 
złożenia  oferta  Wykonawcy  będzie  podlegać  odrzuceniu  albo  konieczne  będzie  unieważnienie 
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  spełniać 
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie 
terminie, wzywa także do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) Oczywiste omyłki pisarskie,
b)  Oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 
poprawek,
c)  Inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona.
5.  Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu 
zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy o  udzielenie  w określonym terminie  wyjaśnień  dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6.  Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą Pzp;
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2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XVI. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
XVII.  Informacja o formalnościach,  jakie  powinny zostać dopełnione  po wyborze oferty  w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności:
a) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
d) terminie, po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – strona www.bip.grodziec.pl
5.  O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zamawiający  zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  -  w przypadku unieważnienia  postępowania  przed  upływem 
terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne.
6.  W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamawiający  na  wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych .
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał
się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzi  jedna  z  przesłanek  unieważnienia 
postępowania.
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XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie 
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 
10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  jest  w  jednej  lub  kilku  następujących 
formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
konto Urzędu Gminy Grodziec:
 Bank Spółdzielczy o/Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 z wpisaniem na dowodzie wpłaty: 
wadium w przetargu pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap II
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 .
Dopuszcza się również:
6) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
7)  przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb  Państwa  lub 
jednostkę samorządu terytorialnego,
8)  przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów,
4.  Zamawiający  70  %  wartości  zabezpieczenia  zwróci  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  po  dokonanym 
odbiorze końcowym zrealizowanego zadania uznanego przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe 30% Zamawiający zwróci Wykonawcy po 3 latach tj: po ustąpieniu zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady.
5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzi  jedna  z  przesłanek  unieważnienia 
postępowania.
7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 5
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a)  zmiany  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi  :  wystąpienie  niekorzystnych  warunków 
atmosferycznych  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,  uniemożliwiających  dochowanie  wymogów 
technicznych i technologicznych
b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego)
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c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ 
na termin zakończenia robót
d)  zmiany  będące  następstwem  zdarzeń  losowych,  o  których  niezwłocznie  poinformowano 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może  ulec  odpowiedniemu przedłużeniu,  o  czas  niezbędny do  zakończenia  wykonywania  jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.  Środki  ochrony  prawnej  (Odwołanie,  Skarga  do  Sądu)  w  niniejszym  postępowaniu  przysługują 
wykonawcom,  a  także  innym  podmiotom,  jeżeli  mają  lub  miały  interes  w  uzyskaniu  niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji  uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub
2) zaniechania czynności,  do której  zamawiający jest  zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje  w  niniejszym postępowaniu  odwołanie  wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do 
wniesienia  odwołania  poinformować  o  nich  zamawiającego.  W  przypadku  uznania  zasadności 
przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o 
tym wykonawców.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie 
Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  stronie  internetowej 
zamawiającego - www.bip.grodziec.pl.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7. 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.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)  15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu 
zamówienia.
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2)  1  miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.
11.  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. Przesłanie 
kopii  odwołania  może  nastąpić  za  pomocą  jednego  ze  sposobów  określonych  w  pkt.  VII  niniejszej 
specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania Zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej 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.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XXI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia  w  trakcie  prowadzonego  postępowania  za  wyjątkiem dokumentów  stanowiących  załączniki 
do  protokołu  (jawne  po  zakończeniu  postępowania)  oraz  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa 
w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  zastrzeżonych  przez  uczestników 
postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń 
lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
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-  udostępnienie  może  mieć  miejsce  w  siedzibie  zamawiającego  oraz  w  czasie  godzin  jego  pracy  – 
urzędowania.
3.  Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle  kopię protokołu lub załączników pocztą,  faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie 
znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one 
być udostępnione.
4.  Kopiowanie  dokumentów  w  związku  z  ich  udostępnieniem  wykonawcy  zamawiający  wykonuje 
odpłatnie (cena 0,20 zł. za 1 stronę).
5.  W sprawach  nieuregulowanych zastosowanie  mają  przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXII. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:
1. Formularz oferty- Załącznik Nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- Załącznik Nr 3
4. Oświadczenie  dotyczące  grupy  kapitałowej  z  art.  26  ust.  2d  Prawa  zamówień  publicznych-

Załącznik nr 4     
5. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik Nr 5                           
6. Wykaz wykonanych robót - Załącznik Nr 6
7. Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia- Załącznik Nr 7
8. Kosztorys ofertowy ślepy -  Załącznik Nr 8

                                                                                                                           /-/ Anna Andrzejewska
                                                                                                                           Wójt Gminy Grodziec 

    _______________________
                                                                                                                          Kierownik zamawiającego
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RP.271.1.2.2016                       Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej:              ................................................
Strona internetowa:              ................................................
Numer telefonu:              ……......................................... 
Numer faksu:              …….........................................
Numer REGON:              .................................................
Numer NIP:              .................................................
Nazwa banku i Nr konta oferenta           ……………………………………
Forma wniesienia wadium                      ……………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580  Grodziec

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na  Nazwa zadanie: ,,  Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Stare Grądy- Etap II ” 
Numer sprawy: RP.271.1.2.2016, oferujemy wykonanie  całości zamówienia za cenę:

Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Gwarancja  ……………………………………………………… 
(brak wskazania okresu gwarancji przyjmuje się jako gwarancję minimalną na okres 3 lat)

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.  Oświadczam, że  uważam się  za  związanego  ofertą  przez  czas  wskazany w specyfikacji  istotnych 
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warunków zamówienia. 
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / 
wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru 
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia
5.  Zobowiązujemy się do wykonania  zamówienia  w terminie do …………... wraz z przygotowaniem 
niezbędnej  dokumentacji  do  oddania  obiektu  do  użytkowania oraz  w sposób  zgodny z  warunkami  / 
wymaganiami  organizacyjnymi określonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 
załącznikach do niej. 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję  się  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10% 
całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:
 ........................................., w formie: ........................................................ 

Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z tym nie mogą być  one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażoną cyfrą)
od do

Zamierzamy  /  nie  zamierzamy  powierzać  do  podwykonania  całość/część  zamówienia 
podwykonawcom*):

L.p. Nazwa części zamówienia

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

       (data i czytelny podpis wykonawcy)
*)niepotrzebne skreślić
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RP.271.1.2.2016  Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość                  ................................................ Data .....................

 
Oświadczamy,  że  spełniamy warunki  udziału  w postępowaniu  określone  szczegółowo  w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 

1) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
                                                                                   (data i czytelny podpis wykonawcy)
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RP.271.1.2.2016  Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................    Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone  orzeczeniem  sądu,  które  uprawomocniło  się  w  okresie  3  lat  przed  wszczęciem 
postępowania.

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  ani  nie  odstąpił  od  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego,  z 
powodu  okoliczności  za  które  Firma,  którą  reprezentujemy  ponosi  odpowiedzialność,  jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 
wartości umowy.

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji,  gdy po  ogłoszeniu  upadłości  doszło  do  zawarcia  układu  zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sądu,  jeżeli  układ ten nie przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego.

4) Firma,  którą  reprezentujemy  nie  zalega  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  uzyskania  przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu.

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod 
groźbą kary.

7) w  przypadku  wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną,  nie  zostałem  /  zostałam  prawomocnie 
skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012  r.  o  skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku.
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8) Firmy,  którą  reprezentujemy,  będącą  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o 
którym mowa w art.  9 lub art.  10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  -  przez  okres  1  roku  od  dnia  uprawomocnienia  się  wyroku, 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka 
organu zarządzającego 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................
                                                                                (data i czytelny podpis wykonawcy)

RP.271.1.2.2016  Załącznik Nr 4 do SIWZ
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość                  ................................................ Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................
                                                                                                   (data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy 
kapitałowej *.

.................................................................................
                                                                                                         (data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ   Istotne Postanowienia Umowy

U M O W A   Nr RP……….2016

zawarta w dniu …………… 2016 r. w Urzędzie Gminy Grodziec, pomiędzy:
Gminą Grodziec reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Grodziec- Annę Andrzejewską 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Musiałowskiej 

zwanym dalej Zamawiającym, a  ………………………………………

………………..

działającą na podstawie wpisu do ………………nr……………..

reprezentowaną przez:…………………………………………………

-    zwanym dalej Wykonawcą,

na następujących warunkach i o treści: 

  §1 
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – Etap II”

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

CVP 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy, który obejmuje wykonanie robót .

§ 2
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1). Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, w dniu podpisania umowy.
2). Protokolarne przekazanie placu budowy.
3). Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.
4). Współpraca z Wykonawcą.
5). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na placu budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przyjęcie frontu robót.
2) Zagospodarowanie terenu placu budowy.
3)  Zapewnienie  spełnienia  wymogów  postawionych  w  dokumentacji  technicznej  i  realizacji  zadania 
zgodnie z dokumentacją projektową.
4) Stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania, zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz 
trwałość wykonanego przedmiotu umowy, posiadających atesty.
5)  Wykonawca zapewni  na własny koszt  pełną  obsługę geodezyjną w zakresie  wytyczenia  pomiarów 
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
6)  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany jest  uporządkować  teren  budowy i  przekazać  go 
Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
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7) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w  okresie  od  rozpoczęcia  robót  do  przekazania  przedmiotu  umowy  Zamawiającemu,  w  związku 
z  określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialności cywilnej.
7) Przestrzeganie przepisów BHP w trakcie wykonywania robót.
8) Współpraca ze służbami Zamawiającego.

§ 3
Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1.1. Przekazanie placu budowy …………….2016 r.
1.2. Rozpoczęcie robót ……………………..2016 r.
1.3. Zakończenie robót do dnia 30.06.2016 r. 
2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:
2.1. zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów 
technicznych i technologicznych.
2.2. wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego).
2.3. wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało wpływ 
na termin zakończenia robót.
2.4.  zmiany  będące  następstwem  zdarzeń  losowych,  o  których  niezwłocznie  poinformowano 
Zamawiającego.

§ 4
Odbiór robót

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do 
Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w 
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu 
do Dziennika Budowy.
2.  Zamawiający  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  przedmiotu  umowy w  ciągu  10  dni  od  daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych 
przy odbiorze.
4. W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiającego w ustalonym terminie, Wykonawca powoła 
komisję  i  dokona  odbioru  jednostronnego.  Protokół  z  takiego  odbioru,  stanowił  będzie  podstawę  do 
wystawienia faktury końcowej i uregulowania należności przez Zamawiającego.
5. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 5
Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustala się kosztorysowo w kwocie :
cena netto
podatek VAT 
cena brutto 
 (słownie:……………………………………………………………….)
Ww. wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za roboty wykonane w okresie do 30.06.2016 r. 
3. Robót dodatkowych nie przewiduje się.
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4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie:
- faktura końcowa – w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia.
5. Podstawę do wystawienia faktur i rozliczenia stanowi protokół końcowy odebranych robót.
6.  W przypadku  zawarcia  umów  Wykonawcy  z  podwykonawcą  na  dany  zakres  robót,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  złożenia  wraz  z  fakturą  rozliczeniową  pisemnego  potwierdzenia  przez 
podwykonawcę o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia za daną 
część robót.
7. Wobec niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 6, Zamawiający ma prawo wstrzymać 
zapłatę lub zatrzymać Wykonawcy kwotę odpowiadającą wysokości należności podwykonawcy, do czasu 
otrzymania stosownego potwierdzenia.                                                                                   

§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca  w terminie  7  dni,  licząc  od  daty podpisania  umowy,  wniesie  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy.
Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy zwanego dalej  „zabezpieczeniem” może być wniesione 
według wyboru Wykonawcy w formach określonych w art. 148 Prawa Zamówień Publicznych.
Wartość zabezpieczenia wynosi 10% wartości umowy.
Zamawiający 70 % wartości zabezpieczenia zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po dokonanym odbiorze 
końcowym zrealizowanego zadania uznanego przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostałe  30%  Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  po  ……..  latach  tj:  po  ustąpieniu  zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 7
Gwarancje, reklamacje i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……..- letniej gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego wykonanego przedmiotu zamówienia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek i przywróceniu 
sprawności obiektu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4.  W  przypadku  nie  wywiązywania  się  Wykonawcy  z  terminowego  usuwania  usterek  powstałych 
w okresie gwarancji,  Zamawiający zleci innej firmie usunięcie tych usterek, a należne wynagrodzenie 
uiści z pozostawionego zabezpieczenia Wykonawcy.

§ 8
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności  i przewidywać 
zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto 
oraz stawki i kwoty należytego podatku VAT.
2.  Wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  uzgodnionego  w  umowie 
o  podwykonawstwo  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  należytego  Wykonawcy 
wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która my być wykonana przez podwykonawcę. 
Wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  Dalszemu  Podwykonawcy  nie  może  przekroczyć 
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
3. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub 
usługi  dłuższych  niż  30  dni  od   dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  Dalszemu 
Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub 
Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
4. Kopie umów o podwykonawstwa oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być 
potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem przez  osoby upoważnione  do  reprezentacji  przedkładającego 
kopię umowy lub kopię zmian umowy.



24

§ 9
Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, a także projekt zmiany tej 
umowy, celem akceptacji.
2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienie na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest:
- uzyskać zgodę Wykonawcy za zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami 
określonymi w SIWZ oraz w § 8. 
-  przedłożyć  Zamawiającemu  projekt  umowy o  podwykonawstwo  wraz  z  zgodą  Wykonawcy  na  jej 
zawarcie celem akceptacji.
3. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo o jakiej mowa 
w ust. 1 lub ust. 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do złożonego projektu umowy. Brak 
zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są 
roboty budowlane w terminie  7 dni  od dnia jej  zawarcia.  W ciągu kolejnych 10 dnia  od otrzymania 
Zamawiający zgłasza Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy jeżeli 
jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 8. Brak pisemnego sprzeciwu 
oznacza akceptację umowy.
5.  W  przypadku  gdy  przedmiotem  umowy  o  podwykonawstwo  zawieranych  przez  Wykonawcę, 
Podwykonawcę  lub  Dalszego  Podwykonawcę  umów  o  roboty  budowlane  są  dostawy  lub  usługi, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy jeżeli  jej  wartość  przekracza  0,5% 
wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  W  przypadku  gdy  zawarta  umowa  o 
podwykonawstwo jest niezgodna z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 15 Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa  do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej.
6. Postanowienia ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  przestrzegania  w  umowach  zawieranych  przez 
Podwykonawców  i  Dalszych  Podwykonawców w przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane,  zasad 
zawierania  umów o  jakich  mowa w ust.  1-5  oraz  wymagań  dotyczących  umów o  podwykonawstwo 
określonych w § 8.

§ 10
Kary umowne

1. Obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
-  za  opóźnienie  w wykonaniu  przedmiotu  umowy,  w wysokości  0,5  % wynagrodzenia  ustalonego  w 
umowie za każdy dzień opóźnienia
-  za  opóźnienie  w usunięciu  wad  stwierdzonych  przy odbiorze  lub  w okresie  rękojmi  za  wady -  w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad
- za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10  % wynagrodzenia 
umownego,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony
3. . Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  3%  wynagrodzenia  brutto, 
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o którym mowa w § 5 ust. 1. 
4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są  roboty budowlane lub projektu  tej  zmiany Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5.  Za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy 
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  w  wysokości  3% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
6.  Za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  w  zakresie  terminu  zapłaty,  Wykonawca  zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
7. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.
8. Kary umowne należne są Zamawiającemu bez względu na wysokość poniesionej szkody. 

§ 11
Nadzór nad realizacją zadania

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : …………….
posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………
2 .Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : …………………
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………..
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)  Stosowania  się  do  poleceń  i  wskazówek  inspektora  nadzoru  w  trakcie  wykonywania  przedmiotu 
umowy.
2) Przedkładania inspektorowi na jego żądanie wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania zadania.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,  zastosowanie  mają  Przepisy 
Kodeksu cywilnego,  jeżeli  przepisy ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
nie stanowią inaczej.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby zamawiającego. 
4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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RP.271.1.2.2016  Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną 
wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z  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 
- wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie – 
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

Lp. Odbiorca / Miejsce wykonania Wartość Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia 
/ zakończenia

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Obowiązek wskazania w wykazie dotyczy roboty budowlanej określonej w pkt. 5.2.a
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Jeżeli  roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego, którym jest 
Nazwa  zamawiającego,  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  dowodów,  o  których  mowa 
powyżej.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu 
dołączyć dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

.................................................................................
                                                                                                    (data i czytelny podpis wykonawcy)

RP.271.1.2.2016
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................     Data .......................

WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  niezależnie  od  tego  czy są  one 
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje  / 
Wykształcenie

Zakres  wykonywanych 
czynności

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

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

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy 
do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 -   sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu   
     zamówienia,
 -   charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

................................................................................
                                                                                   (data i czytelny podpis wykonawcy)


