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1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
Wójt Gminy Niebylec reprezentujący Gminę Niebylec 

38-114 Niebylec 170 
tel.: 017 27 73 002, fax 017 27 73 454, e-mail: gmina@niebylec.un.pl,  
http://www.gmina-niebylec.un.pl/. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą. 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 – 1+000, 
b) remont drogi gminnej nr 1 12209 R Konieczkowa - Rzym w km 0+500 – 0+900. 

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień właściwe dla przedmiotu 
zamówienia: 

45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.  

3.3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projektach technicznych oraz 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załączniki do niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3.4. Cena oferty musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz 

dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające s ię na przedmiot 
zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania, w szczególności koszt prac 
przygotowawczych, koszt koniecznych zabezpieczeń, ubezpieczenia budowy, koszt 

organizacji placu budowy, zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia oraz inne koszty 
związane z realizacją zadania (wszelkie uzgodnienia, odbiory itp.).  

3.5. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektów technicznych 
i szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.6. Kosztorysy ofertowe powinny być przygotowane na podstawie kosztorysów 
stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.7. Pozycje kosztorysów, które nie będą przez wykonawcę wycenione, nie zostaną 
zapłacone po ich wykonaniu, gdyż uważać się będzie, że roboty te zostały ujęte  
w innych pozycjach kosztorysów. 

 
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



 3 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, 
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

7. Termin wykonania zamówienia 

 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 03.12.2010 r. 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnośc i, 
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.  
8.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie 

analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: 
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże przynajmniej 3 roboty budowlane dotyczące remontu 
nawierzchni bitumicznej dróg o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, 

wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia warunek zostanie spełniony, 
jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg oraz przynależą do Izby 
Inżynierów Budownictwa.  

 
 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie wielkości dotyczące każdego  

z konsorcjantów będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca-konsorcjum spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wymienione powyżej. Niespełnienie powyższych 

warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy-konsorcjum. 
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9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

 
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, należy przedłożyć: 
a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,  
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 
 

9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezp ieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 9.2. 
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9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, 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. 
 
10. Dokumenty składające się na ofertę  

 
10.1 Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

10.2 Formularz cenowy (zgodnie z załącznikiem nr 2).  
10.3 Kosztorysy ofertowe (zgodnie z załącznikami nr 3). 
10.4 Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono   

z dokumentów zawartych w ofercie.  
10.5 Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wymienione w pkt. 9 specyfikacji. 

 

11. Informacje o sposobie porozumie wania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 

 
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub 

za pomocą faksu. 
11.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 11.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
11.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
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zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza 

na tej stronie. 
11.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie. 

11.6. Jeżeli w wyniku zamiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
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 wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 
12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami  

 

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Sebastian Szczepaniak - Kierownik Referatu Inwestycji, Programów Pomocowych 

i Zamówień Publicznych, tel. 017 27 73 997 lub 27 73 998. 
 
13. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 
14. Termin związania ofertą  

 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem 

10.11.2010 r. i trwa do dnia 09.12.2010 r. 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
15. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy 
sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty 

powinny być ponumerowane.  
15.3 Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób 

uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy. Jeśli osoba/osoby 
podpisujące dokumenty działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

15.4 Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają  
z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty 
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błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty 

również muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania 
w imieniu wykonawcy. 

15.5 Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których żąda zamawiający, 
muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania  
w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  
W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.  
15.6 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.)”, trwale spięte i dołączone do oferty oddzielnie. 
15.7 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, należy złożyć  

w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie można było zapoznać 

się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator 
w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniższym: 

„Wójt Gminy Niebylec 

38-114 Niebylec 170”, 
  a także opatrzona oznaczeniem: 

 
„Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 1 12201 R Połomia - 

Gwoździanka w km 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R 

Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900 

Nie otwierać przed 10.11.2010 r., godz. 10:10”. 

 

15.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 
16. Podwykonawstwo 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

 
17. Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja  

 

Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja, będą musiały spełniać, poza 
opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania: 

17.1. Oferta musi zawierać informacje wymienione w punkcie 9.2-9.3 dla każdego partnera 
konsorcjum. 

17.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. 

17.3. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 
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17.4. Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, 

jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.  

17.5. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy 
w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od 
każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.  

 
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 
18.1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami, jak w pkt. 15.7, należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, 

pok. nr 2 – Sekretariat, do dnia 10.11.2010 r. do godz. 10:00. 
18.2. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11.6, wszelkie 

prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego 
terminu składania ofert.  

18.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.  
18.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

18.5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.11.2010 r. o godz. 10:10  
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, pok. nr 
11 (świetlica). 

18.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania. 

18.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

18.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.  

18.9. Informacje, o których mowa w pkt. 18.7 i 18.8, przekazuje się niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

19.1. Ceny podane przez Wykonawcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy 
i nie podlegają waloryzacji. 

19.2. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
 

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach  

obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez 
wykonawcę w walucie polskiej.  

 
21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
21.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu.  
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21.2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

21.3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych 

kryteriów oceny ofert: 
 

a) cena – liczona według wzoru: 

C

O

N
C W

C

C
P 

 
gdzie: 

 PC – wartość punktowa ceny, 
 CN – najniższa oferowana cena, 

 CO – cena oferty ocenianej, 
 WC – waga ceny (100 pkt). 

 

21.4. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.  
21.5. Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie 

podstawę do porównania i oceny ofert. 
21.6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania 

uzyska największą liczbę punktów.  

 
22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie,  
b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  
22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

22.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w pkt 22.2, lit. a, na stronie internetowej oraz 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

22.4. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawierać będzie, poza 
danymi, o których mowa w pkt 22.2 lit. a, określenie terminu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  
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22.5. Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem 

do zawarcia umowy. 
22.6. Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, za 
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 94 ust. 2 utawy.  

 

23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

 Zamawiający nie żąda od wybranego wykonawcy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
24.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy zawarte są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

24.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 
z wybranym wykonawcą umowy w zakresie: 
a) terminu wykonania zamówienia; 

b) wprowadzenia odbiorów i płatności częściowych. 
 

25. Pouczenie o środkach prawnych przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia  

 

25.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
25.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
25.3. Środki ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 25.1, obejmują: 

a) odwołanie (art. 180 – 198 ustawy), z zastrzeżeniem pkt 25.4,  
b) skargę do sądu (art. 198a-198g ustawy). 

25.4. W postępowaniu, ze względu na wartość mniejszą niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  
o cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
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Załączniki: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2; 

3) Kosztorysy ofertowe (2 egzemplarze)– załącznik nr 3, 
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – załącznik nr 4; 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.) – załącznik nr 5; 

6) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – załącznik nr 
6; 

7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
– załącznik nr 7; 

8) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 8; 

9) Projekt umowy – załącznik nr 9; 
10) Projekty techniczne (2 egzemplarze) – załącznik nr 10; 

11) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
(2 egzemplarze) – załącznik nr 11. 

 

 
Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 

Niebylec, dnia 21.10.2010 r. 

 

 

 

 ZATWIERD ZAM  

 



Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
Zamawiający : 

Wójt Gminy Niebylec reprezentujący Gminę Niebylec  

38-114 Niebylec 170 

 

Wykonawca: 

Nazwa...............................................................................................................................................................  

Siedziba............................................................................................................................................................ 

Nr telefonu i faks ....... ............................................................................................................................. ......... 

Nr NIP.................................................................................................................. ............................................ 

Nr REGON....................................................................................................................................................... 

 

Przedmiot zamówien ia:  

 

Remont drogi gminnej nr  1 12201 R Połomia - Gwoździanka w k m 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej  

nr 1 12209 R Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900. 

 

 

Cena oferty brutto...................................................... PLN (słownie: .................................................................... 

...........................................................................................................................................................................PLN). 

 

1) Potwierdzamy, iż zdobyliś my wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty  i posiadamy 

wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówien ia. W szczególności zapoznaliśmy się  

z dokumentacją techniczna i uważamy ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu umowy, dokonaliśmy wizji 

lokalnej na terenie p lanowanych robót i w jego otoczeniu, a także zdobyliś my ws zelkie dodatkowe informacje, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy  i wykonania zamówienia. 

2) Potwierdzamy, iż zapoznaliś my się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez 

zastrzeżeń. 

3) Zobowiązu jemy się wykonać przedmiot zamówien ia w terminie do 03.12.2010 r. 

4) Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją n inie jszego zamówienia.  

5) Za wykonanie zamówienia udzielamy Zamawiającemu 30 dniowego terminu płatności, licząc od daty realizacji  

i wystawienia faktury VAT. 

6) Udzielamy 36-miesięcznego okresu gwarancji na p rzedmiot zamówien ia, licząc od dnia odbioru końcowego 

robót. 

7) Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.  

8) Część zamówienia, której wykonanie powierzy my podwykonawcom obejmuje:……………………  

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

.………………….. (należy wskazać zakres lub napisać: „nie dotyczy”) o łącznej wartości brutto 

…………….…… PLN (należy wpisać wartość brutto lub „-”, jeśli nie dotyczy). 

 

 

 
 
 
Data .............................................  .................................................................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 



 

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
 

1. ..................................................................................................................................., 

2. ...................................................................................................................................,  

3. ..................................................................................................................................., 

4. ..................................................................................................................................., 

5. ..................................................................................................................................., 

6. ..................................................................................................................................., 

7. ..................................................................................................................................., 

8. ..................................................................................................................................., 

9. ...................................................................................................... ............................., 

10. ..................................................................................................................................., 

11. ..................................................................................................................................., 

12. ..................................................................................................................................., 

13. .................................................................................. .................................................,  

14. ..................................................................................................................................., 

15. ...................................................................................................................................,  

 

 
 

 
 

Data .............................................  ..................................................................................  

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 

 

 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

 
 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość netto Kwota VAT Wartość brutto 

1. 
Remont drogi gminnej nr 1 12201 R 
Połomia - Gwoździanka w km 0+000 

– 1+000 

   

2. 
Remont drogi gminnej nr 1 12209 R 
Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 

0+900 

   

Razem    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data .............................................  ..................................................................................  

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 4 

 

 

 

 
 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  

 
 

 
Nazwa i adres wykonawcy:  .........................................................................................................................  

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

 

 

Oświadczam, że s pełniam warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przep isy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówien ia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................  ................................................. ................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 5 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

o braku podstaw do wykluczen ia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  

 

 

Nazwa i adres wykonawcy:  .........................................................................................................................  

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

 

 

Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki, na podstawie których wyklucza się:  

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówien ia lub wykonując je n ienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ n ie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali on i przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożen ie na raty zaleg łych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielen ie zamówien ia, 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 p rzestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 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 popełnien ie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza p rawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówien ia, 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; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 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 popełnien ie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zb iorowe, wobec których  sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów  

o odpowiedzialności podmiotów zb iorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................  .................................................................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 6 

 

 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  

 

 

Nazwa i adres wykonawcy:  .........................................................................................................................  

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

 

 
Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie, jako osoby fizycznej ubiegającej się o udzielen ie zamówienia 

publicznego, przesłanki w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na podstawie których wyklucza się 

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ n ie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................  ..................................................................................  

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 7  

 

 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

 

 

Nazwa i adres wykonawcy:  .........................................................................................................................  

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

 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności osoba proponowana na 

stanowisko kierownika budowy (kierownika robót) posiada uprawnienia nr ………………  

w specjalności ………………………..……………., uprawniające do kierowania robotami w zakresie 

………………………………………………………..……, a także przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa 

pod nr ewid. ………………………………, zgodnie z zaświadczeniem ważnym od dnia 

…………………………….. do dnia ……………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................  .................................................................................. 

 (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 8 

*Wystarczające jest, aby Wykonawca wykazał tylko wymaganą ilość, tj. 3 roboty budowlane, odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane dotyczące remontu 

nawierzchni bitumicznej dróg o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda. Należy pamiętać, aby dla robót 

budowlanych ujętych w wykazie załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

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

 (pieczęć wykonawcy) 

 

 
 

WYKAZ 

 
 

robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat p rzed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid łowo ukończone* 

 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy:  ........................................................................... ..............................................  

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

 

Przedmiot zamówienia 

(z podaniem rodzaju robót)  

Wartość brutto 

robót 

budowlanych 

Data 

wykonania 
Miejsce wykonania 

    

    

    

 
 

 
 
 

 
 

Data .............................................  ..................................................................................  

      (podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)



Załącznik nr 9 

 

Umowa Nr  ………………………-  projekt 

 

 

Zawarta w dniu ………………….r. w Niebylcu pomiędzy Gminą Niebylec, 38-114 Niebylec 

170, REGON – 690582192, NIP – 819-15-65-408, 

reprezentowaną przez: 

Zbigniewa Koraba – Wójta Gminy Niebylec,  

przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………………………………………..z siedzibą 

………………….,  

…………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

…………… 

REGON – ………………., NIP – ………………, 

reprezentowanym przez: 

………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 1 

12201 R Połomia - Gwoździanka w km 0+000 – 1+000 oraz drogi gminnej nr 1 12209 R 
Konieczkowa – Rzym w km 0+500 – 0+900”. 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 

niniejszej umowy oraz w dokumentach  stanowiących integralne części niniejszej 
umowy, tj.: 

1) projektach technicznych (Załącznik nr 1 do umowy),  

2) szczegółowych specyfikacjach technicznych (Załącznik nr 2 do umowy),  

3) kosztorysach ofertowych (Załącznik nr 3 do umowy), 



 

 

 

4) złożonej ofercie (Załącznik nr 4 do umowy).  

2. Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, na podstawie których 
Wykonawca sporządził kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Roboty budowlane w ramach umowy zostaną wykonane zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa budowlanego.  

 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,  

2) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 
na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.  

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ……………………… 

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: …………………………………. 

4. Zakres nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa  

z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu i dziennika budowy.  

6. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do 
chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, 

lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  

1) sporządzonymi projektami wykonawczymi, 

2) warunkami zgłoszenia realizowanych robót, 

3) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa 

dotyczącymi wymagań technicznych,  

4) ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, 

5) zasadami sztuki budowlanej. 

9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 

Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

1) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego 

– o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając 



 

 

 

protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg 
kosztorysów ofertowych), 

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę 
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy 

z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysami 

ofertowymi oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi Wykonawcy nie wolno ich 
realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na 

podstawie odrębnej umowy.  

12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy,  

2) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,  

3) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego robót bądź urządzeń 

zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji robót, 

4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu,  

5) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, jeśli zajdzie taka potrzeba,  

6) dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 

zakryciu lub zanikających,  

7) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,  

8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

9) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

10) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,  

12) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,  

13) zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich działań na terenie budowy,  

14) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy, jeżeli wykonuje roboty 
bez zamykania ruchu. 

13. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty  
i kary za przekroczenie w trakc ie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 



 

 

 

wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka za szkody wynikłe wskutek działania siły 
wyższej zewnętrznej i niezależnej od strony umowy.  

 

TERMINY 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu …………….. r. Termin 

wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 03.12.2010 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot 
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren 
budowy. 

4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 
następującego po dniu doręczenia pisma.  

 

ODBIORY I PROCEDURA 

§ 4 

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  

3)  protokóły badań i sprawdzeń, 

4) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości. 

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia  
i powiadomi uczestników odbioru.  

3. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru.  

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad; 



 

 

 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  
 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 

czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji 
potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.  

2. Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom obejmuje: 
……………………………. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

§ 6 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancji, do bezpłatnego usunięcia wad lub 
usterek w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub 

w innym terminie uzgodnionym przez strony, jeżeli nie będzie to możliwe technicznie.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad lub uste rek, Zamawiający 
może je usunąć na koszt Wykonawcy.  

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu gwarancji 
na wykonane roboty, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji za wady lub usterki 

Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub 
zaniedbania Wykonawcy. 

 

 



 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 

NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 7 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest  

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 

 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

§ 8 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym  

w § 3 ust.1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 30% wynagrodzenia umownego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: za zwłokę w przekazywaniu terenu 

budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

WYNAGRODZENIE 

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
…………………PLN (słownie: ………………………………………………..) brutto. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru podpisany 

przez inspektora nadzoru. 

3. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy: 

……………………………. 



 

 

 

…………………………….. 

w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  
i otrzymania faktury VAT. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  

 
ODSTĄPIENIE 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 



 

 

 

1) w terminie 7 dni od daty odstąp ienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez 
wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

5) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

ZAWIADOMIENIA 

§ 12 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana  
w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie  
i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane 

telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.  

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła  
o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane 

na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za 
doręczone. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, a także ustawy Prawo budowlane.  

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  



 

 

 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem 
ofertowym. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 

egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
kontrasygnata skarbnika:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Załączniki: 

1. Projekty techniczne – załącznik nr 1, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 2, 
3. Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 3, 

4. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4. 


