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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. W 
sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty 209 000 euro, 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa 
kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica z podziałem na  dwie części: 

1) Część I –WSCHÓD- część wschodnia gminy, 
2) Część II – ZACHÓD - część zachodnia gminy.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 
3. Drogi przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są na terenie całej gminy. Dokładny zakres (miejscowości i 
odcinki ulic) zostanie wskazany Wykonawcy na etapie przekazywania terenu budowy, po obowiązkowym objeździe 
dróg przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w II ETAPACH: 
1) I ETAP: Część I –WSCHÓD (ok. 16 km długości) i Część II – ZACHÓD (ok. 16 km długości) z terminem 
realizacji  do dnia 08.06.2018 r. 
2) II ETAP: roboty wynikające ze złego stanu technicznego nawierzchni dróg – do 30% wartości I Etapu z terminem 
realizacji do dnia 14.09.2018 r. Realizacja robót Etapu II nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego 
Wykonawcy wykazu dróg w terminie do dnia 14.08.2018 r.  
5. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia do 30% ilość dróg przewidzianych do konserwacji bez 
konieczności podpisywania aneksu do umowy.  
6. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1) zerwanie równiarką istniejącej nawierzchni, 
2) doziarnienie (nawiezienie i rozplantowanie) kruszywem granitowym (materiał - mieszankę kruszyw zapewnia i 

dowozi do danej miejscowości Zamawiający) w ilościach zmiennych w zależności od stanu naprawianej 
nawierzchni, 

3) ułożenie nawierzchni wraz z nadaniem odpowiednich spadków (3-6%) równiarką lub rozkładarką i 
zagęszczeniem samobieżnym walcem wibracyjnym, 

4)  lokalnie (w zależności od potrzeb) ścięcie poboczy i wywiezienie naddatku gruntu. 
5)  regulacja pionowa, jeżeli wystąpi taka potrzeba w związku ze zmianą niwelety jezdni: 

a) skrzynek zaworów wodociągowych 
b) włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej  
Mapy z naniesioną infrastrukturą dostępne są w serwisie WROSIP (zakładka Infrastruktura i Ewid). 
Zarządcą sieci jest ZGK Czernica. 

6)  Prace porządkowe w pasie drogowym po zakończeniu robót.  
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu i zgodne z przepisami oznakowanie robót w obrębie 

odcinka, na którym wykonywane są roboty drogowe.  
8. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania 

 i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach, a niewykorzystanych 
przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń posesji oraz innych 
obiektów i/lub elementów zagospodarowania terenu. 

10. Zamawiający wymaga minimum 3 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dla Etapu I i 2 
miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty dla Etapu II. W okresie gwarancyjnym wykonana 
nawierzchnia drogi musi utrzymywać następujące parametry: 
1)  spójność i równomierne zagęszczenie nawierzchni tj. brak rozluźnionych miejsc, 
2) równość podłużna i poprzeczna, 
3) spadek poprzeczny tj. tolerancja +/- 15% założonego spadku. 
11. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych 
robót. Rozliczenie partiami następuje po wykonaniu i dokonaniu protokolarnego odbioru. 
12. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia,  
2) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 
3) Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. 
13. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 
1)  zakres zadań, spraw i terminy określać będą osoby ustanowione w umowie, 
2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym 
przedstawicielem Wykonawcy. 
14. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 
wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
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podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik 
nr 1) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę 
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 
3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy 
Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług 
podwykonawców do umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone zapisy o 
podwykonawcach, o których mowa w ustawie Pzp. 

 

Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 
45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dróg.  
 

 

II. Czynności związane z przygotowaniem postępowania. 
 

Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia: 
– nie poinformował wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, 
– nie przeprowadził dialogu technicznego. 

III. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Nie 
przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji przedmiotu umowy –maksymalnie do dnia 14.09.2018 r. 

 

V. Wymagania dotyczące wadium. 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie ustanawia obowiązku wniesienia wadium 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp. 
2) spełniają warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową, co 
najmniej min. 100.000 zł dla jednego zadania, min. 200.000 zł dla dwóch zadań. 

b) zdolności technicznej lub zawodowej: 
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, minimum 1 robotę dla każdej części w zakresie budowy, 
przebudowy, lub remontu dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego dla podmiotu publicznego, o wartości min. 
100.000 zł brutto (w przypadku składania oferty na dwie część wykonawca udokumentuje min 2 robot o wartości 
min. 100.000 zł brutto każda). 
- Zamawiający wymaga aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał narzędzia: 

 równiarka samojezdna, 

 walec wibracyjny samojezdny 8-10 ton, 

 ładowarka, lub koparko- ładowarka. 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.  
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w 
ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określona w pkt 1, dokonana zostanie zgodnie z formą 
„spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści niniejszych 
dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 
Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji tychże oświadczeń i dokumentów. 

 

VII. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę ( podstawa wykluczenia 
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2171 z późn. zm.).  

 
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1. Do oferty wykonawca dołącza: 

a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w rozdziale VI oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. 
b. jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 
7. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 
7.1     spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 

2)   wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty, 

3)   wykaz posiadanych narzędzi wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 
 

7.2 brak podstaw wykluczenia: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
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dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

7.3.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w 7.2:  
pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
7.4. Dokumenty, o których mowa w 7.3 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
7.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.3, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7.4 stosuje 
się. 
7.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 
8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 
7.2 i 7.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7.2 i 7.3, które 
znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 
12. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:  

„Cena” ( C ) 60 % 

„Termin gwarancji i rękojmi za wykonane roboty” (TG) 40 % 

 
2. Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób: 

Kryterium Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

„Cena” ( C ) 60% 60 punktów 

Termin gwarancji i rękojmi za wykonane roboty –
„Termin Gwarancji” (TG) 

40% 40 punktów 

RAZEM 100% 100 punktów 

 
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C) – maksymalna ilość punków 60 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
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Pi (C) = 
C min x 60 
C i 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

4. Zasady oceny kryterium „Termin Gwarancji” (TG) – maksymalna ilość punktów 40 
Zamawiający wymaga minimum 3 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 
Etapu I realizacji robót. Za wydłużenie terminu gwarancji o kolejne tygodnie naliczone zostaną 
dodatkowe punkty w kryterium: 

1) za wydłużenie terminu gwarancji o co najmniej 1 tydzień – Pi(TG) = 20 pkt. 

2) za wydłużenie terminu gwarancji o 2 tygodnie – Pi(TG) = 40 pkt. 

 
 

Pi(TG) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin gwarancji”; 

 
W przypadku podania przez wykonawcę terminu gwarancji dłuższego niż terminy określone przez 
Zamawiającego, lub niepodania w ogóle tego terminu, za termin gwarancji Zamawiający uzna termin 
podstawowy tj. 3 miesiące od czasu zgłoszenia Etapu I. 

 
5. Sumarycznie zdobyta ilość punktów  
 

Pi = Pi(C) + Pi(TG) 
 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 
najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych. 

 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 
Czernica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 1. 

2. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia oraz 
jednocześnie umożliwiająca jednoznacznie jej identyfikację, aby mogła być otwarta w terminie otwarcia. W 
tym celu zaleca się opisać opakowanie oferty w sposób jednoznaczny identyfikujący ofertę. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Gmina Czernica; Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 
Czernica w 12.04.2018 r. do godz. 10:15 w sali nr 19. 

4.  Wzór opisu koperty: 
 

 
Nr sprawy: GKiI.271.2.12.2018.EZ 

 
 
……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Oferta przetargowa 
 

Przetarg nieograniczony: Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych  
(z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica. 

          
Gmina Czernica 
         Urząd Gminy Czernica 
         ul. Kolejowa 3 
         55-003 Czernica  

 
 
Nie otwierać przed dniem ………………..2018 r.  godz. …………. 

 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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XI. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferty opatrzone 
dopiskiem „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejności.  

 

XII. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o prace 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, w okresie, realizacji przedmiotu zamówienia, 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 ze. 
zm.) osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania 
przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ pkt 6. 

 
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe  (Dz. U. z  2012 r. poz. 1529 oraz  z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
Robert Makieła (merytorycznie)    r.makiela@czernica.pl 
Elżbieta Zembska        zamowienia.publiczne@czernica.pl 
Faks nr 71 726 57 00 
Adres kontaktowy: Gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację 1 mb konserwacji (równania) 
drogi. Na podstawie ceny jednostkowej i długości dróg do naprawy, będzie wyliczona wartość 
zlecanego zadania/zadań.  
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna 
ilość części 
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez 

Wykonawcę. 
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i 
siedziby oraz numer NIP. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 
2) Zamawiający zwraca się o dodatkowe złożenie przynajmniej jednej kopii oferty. 
3) Oferta (w rozumieniu § 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) powinna być złożona w formie 

uniemożliwiającej jej odczytanie przed terminem otwarcia. 
4) Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. 
5)  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien  - nie później 
niż w terminie składania ofert – zastrzec w sposób niebudzący wątpliwości, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, 

mailto:r.makiela@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki 
sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość 
numeracji stron), 

 
3. Zawartość oferty. 

1) Treść Oferty – oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią SIWZ zawierające cenę oferty, 
termin wykonania oraz Tabelę oceny jakościowej umożliwiające punktowanie ofert 
w poszczególnych kryteriach. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
SIWZ, jako cenę za mb. 
2. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę ma być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 lipca o 
cenach (Dz. U. z 2001r Nr 97, poz. 1050 ze zm) przedstawioną w setnych częściach złotego – a zatem musi być 
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, musi zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości (stawę VAT 
należy określić zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 
późn. zm), za naliczenie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca. 
3. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie 
wykonawca musi ponieść w związku z dostarczeniem mieszanki w miejsce wskazane przez Zamawiającego (m.in. 
koszty załadunku i wyładunku, koszty transportu z miejsca zakupu lub składowania do miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego). 
4. Cenę podaną w ofercie należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.  
5. Nie dopuszcza się ceny wariantowej. 
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji 
w sprawie ceny.  
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 
1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., 
poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam 
klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane 
według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami 
Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej" – którą musi 
doliczyć do ceny oferty. 
8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.  
9. Ceny przedstawione w ,,Formularzu ofertowym” – (Załącznik nr 1), będą podane w wymiarze netto oraz z 
podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert 
i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  
10. Ceny określone w ofercie (bez VAT) są ważne w okresie trwania umowy i w tym czasie nie będą podlegały 
zmianom. 
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego 
celem podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do 

występowania w imieniu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia 
woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty 
Wykonawcy; 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1.Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVIII. Wzór umowy 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ - wzór umowy 
(załącznik nr 5 do SIWZ). 
2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach 
wyznaczonych przepisami ustawy Pzp.  
3. Zmiany umowy zawarte zostały we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).  
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy. 
5. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 
6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 
7. Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę 
bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane 
jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

 
 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
ust. 1. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
Pzp dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1. 
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 4 zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp – Środki 
ochrony prawnej. 

 
Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 4 – Wykaz robót i narzędzi, 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy, 
Załącznik nr 6 – Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Nr sprawy: GKiI.271.2.12.2018.EZ 
Załącznik nr 1  

 
 

 

 
 

 
F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………  
siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………….  
nr tel./fax…………………………………………………………………………  
e-mail: ………………………………………………………………………….. 
NIP ............................................................................................................. 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn. 
Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych  (z kruszywa kamiennego, betonowego) na 
terenie Gminy Czernica oferuję wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.03.2018 r. za cenę: 
 

- cena jednostkowa brutto ……………………………. zł za 1 mb 

w tym podatek Vatt …......%,  

 

 

Zobowiązuję się  do wydłużenia ”Terminu gwarancji i rękojmi” * na  przedmiot zamówienia ETAPU I 

o .............. tydzień/tygodnie.** 

 

Jednocześnie: 

2. Oświadczam, że ceny podane w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.   

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą zgodnie z _art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

tym z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

5. Osobą do kontaktów z zamawiającym jest: 

Pan / i / ................................................................................................... 

tel. kontaktowy ........................................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………… 

6. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)  

  jest: ........................................................................................................................ 

 stanowisko: ............................................................................................................ 

 imię i nazwisko ....................................................................................................... 

 tel. ......................................................fax................................................................ 

7. Informuję/my, iż jestem/jesteśmy małym/średnim* przedsiębiorstwem- TAK/NIE** 

8. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale Podwykonawców 
**
.  

 

 

 

Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom: 
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l. 

p. 

nazwa części zamówienia.  
Wartość/procentowa wielkość Podwykonawca 

1 
 

  

2 
 

  

Zamawiający wymaga aby w przypadku posługiwania się przy realizacji zamówienia 

podwykonawcą/podwykonawcami Wykonawca wskazał w powyższej tabeli wartość lub procentowa 

wielkość część zamówienia, która powierzy podwykonawcy/podwykonawcom. 

 

 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

  

 

1. Podpis(y): 

l. p. nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

miejscowość 

i data 

1      

2      

 

  
 

*min. termin gwarancji dla ETAPU I –min 3 miesiące. 

** niepotrzebne skreślić. 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  S I W Z  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pod nazwą: 

Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych  (z kruszywa kamiennego, betonowego) na 
terenie Gminy Czernica. 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam(y), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję(emy) się w niniejszym 
postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………….…………………….……………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam(y), że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) 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); 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
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10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 
2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Z a ł ą czn i k  n r  3  d o  S IW Z  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pod nazwą 

 

Konserwacja bieżąca (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych  (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy 
Czernica. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

 
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam(y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………….... 

..………………………………………………………………………………………………………….…., w następującym 

zakresie: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 4 

Nr sprawy: GKiI.271.2.12.2018.EZ 
 

WYKAZ ROBÓT i NARZĘDZI 
 
 
 

Wykaz Robót 
 

Minimum 1 robota dla jednej części w zakresie budowy, przebudowy, lub remontu dróg o nawierzchni z kruszywa 
kamiennego dla podmiotu publicznego, o wartości min. 100.000 zł brutto (w przypadku składania oferty na dwie 
część wykonawca udokumentuje min 2 robot o wartości min. 100.000 zł brutto każda). 

 
 

Lp Przedmiot robót 
Wartość robót 

w zł brutto 
Data i miejsce 

wykonania  
Odbiorca robót 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/ 

Wykonawca polega na 
wiedzy i 

doświadczeniu innych 
podmiotów 

1     Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 

 

2  
 
 
 
 

   Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące robót, określające, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

 
 

Wykaz narzędzi: 

1. równiarka samojezdna, 
2. walec wibracyjny samojezdny 8-10 ton, 
3. ładowarka, lub koparko- ładowarka. 
 

Lp. Wykaz narzędzi  Ilość 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

   

 

Oświadczam/my, że: 
a) poz. ………… wykazu stanowi własność Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę, 
b) poz. ………… wykazu jest własnością innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane nam do 

dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, na 
potwierdzenie czego załączam/y* w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa w SIWZ  

 
 
________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

  

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

  (pieczątka  Wykonawcy)                                                                                         (podpis  Wykonawcy)
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WZÓR UMOWY 

 
W dniu   ………………… w Czernicy 
GMINA CZERNICA 
z siedzibą w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,  
reprezentowana przez ……………………………………….. 
zwana dalej „Zamawiającym”,  
i  
………………………….. 
z siedzibą w …………………………………………. 
reprezentowana przez………………………………. 
zwana dalej Wykonawcą 
zawierają umowę o następującej treści: 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego, w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na konserwacji bieżącej (równanie) 
nawierzchni dróg tłuczniowych (z kruszywa kamiennego, betonowego) na terenie Gminy Czernica (z podziałem na  dwie części*): 
1) Część I –WSCHÓD- część wschodnia gminy, 
2) Część II – ZACHÓD - część zachodnia gminy.  
zwane w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w II ETAPACH: 
1) -I ETAP: Część I –WSCHÓD (ok. 16 km długości) i Część II – ZACHÓD (ok. 16 km długości),  
2) -II ETAP: roboty wynikające ze złego stanu technicznego nawierzchni dróg realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego – do 30% 
wartości I Etapu. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia do 30% ilość dróg przewidzianych do konserwacji, bez konieczności podpisywania 
aneksu do umowy.  
4. Drogi przeznaczone do konserwacji zlokalizowane są na terenie całej Gminy. Dokładny zakres (miejscowości i odcinki ulic) 
zostanie wskazany Wykonawcy na etapie przekazywania terenu budowy, po obowiązkowym objeździe dróg przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Wykaz konserwacji bieżącej (równanie) nawierzchni dróg tłuczniowych  dla ETAPU II zostanie 
przekazany Wykonawcy w terminie do 14.08.2018 r. 
5. Zakres robót do wykonania obejmuje: 
1) zerwanie równiarką istniejącej nawierzchni, 
2) doziarnienie (nawiezienie i rozplantowanie) kruszywem granitowym (materiał - mieszankę zapewnia i dowozi do danej 

miejscowości Zamawiający) w ilościach zmiennych w zależności od stanu nawierzchni, 
3) ułożenie nawierzchni wraz z nadaniem odpowiednich spadków (3-6%) równiarką lub rozkładarką i zagęszczeniem samobieżnym 

walcem wibracyjnym, 
4) lokalnie (w zależności od potrzeb) ścięcie poboczy i wywiezienie naddatku gruntu. 
5) regulację pionową, jeżeli wystąpi taka potrzeba w związku ze zmianą niwelety jezdni: 

c) skrzynek zaworów wodociągowych, 
d) włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, 

6) prace porządkowe w pasie drogowym po zakończeniu robót. 
6. Mapy z naniesioną infrastrukturą dostępne są w serwisie WROSIP. Zarządcą sieci wodno-kanalizacyjnych jest ZGK Czernica Sp. z 
o.o. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, 
bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji oraz oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie w niej 
uzgodnionym. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu i oznakowanie robót w obrębie odcinka, na którym wykonywane są 
roboty drogowe. 
9. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
wszelkich odpadów pozostałych po robotach, a niewykorzystanych przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca dokona demontażu, napraw, montażu uszkodzonych w trakcie robót ogrodzeń posesji oraz innych obiektów i 
elementów zagospodarowania terenu. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od prac w niedzielę, święta i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy oprócz 
sobót. 
 

§ 2. 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie maksymalnie do dnia 14.09.2018  r. z zastrzeżeniem 
podziału na II ETAPY: 
1) -Etap I - z terminem realizacji  do dnia 08.06.2018 r. 
2) -Etap II - z terminem realizacji do dnia 14.09.2018 r. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do prac w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia realizacji  
robót przez Zamawiającego.  
 
* niepotrzebne skreślić przy wykonaniu jednej części przez Wykonawcę. 

§ 3. 
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 faksem, drogą e-
maliową, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do 
informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o 
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub 
numer faksu, Strony uznają za doręczone. 
3. Powiadamianie każdej ze Stron jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.  
4. Strony ustalają adresy do korespondencji: 
1) Zamawiający: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, e-mail; czernica@czernica.pl fax: 71 7265700 
2) Wykonawca: ………………………………..……………….. e-mail:………………….fax: 
5. Przedstawicielem Zamawiającego, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie: 
…………………………………………. 
6. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w imieniu i na rzecz Wykonawcy, przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie: 
………………………. tel.: …………………….., e-mail: ………………………. 

 
 

§ 4. 
 

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy:  
1) dla Etapu I ……………… miesiąca, 
2) dla Etapu II 2 miesiące, 
liczonych od dnia bezusterkowego odbioru w rozliczeniu danego Etapu na podstawie protokołu podpisanego przez strony umowy.  
2. W okresie gwarancyjnym wykonana nawierzchnia drogi musi utrzymywać następujące parametry: 
1) spójność i równomierne zagęszczenie nawierzchni tj. brak rozluźnionych miejsc, 
2) równość podłużna i poprzeczna,  
3) spadek poprzeczny tj. tolerancja +/- 15% założonego spadku. 
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 
4. 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. 
5. Zamawiający może wyznaczyć ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 
w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

 
 

§ 5. 
 

1.  Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej Umowie. 
2. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 
1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy 

zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie. 

     Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
świadczenia Stron, 

3) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia takiej zmiany, 

4) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), 

5) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2015 r. poz.2008 z póź. zmian.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, 

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian, 

mailto:czernica@czernica.pl
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3.  Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które 
dana, zindywidualizowana przyczyna określona w ust. 2 wywarła wpływ. 

 
§ 6. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 zgodnie z rozliczeniem jednostkowym Zamawiający zobowiązuje 
się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone powykonawczo na podstawie ceny jednostkowej realizacji robót brutto 
……………………………. zł za 1 mb. równania. 
2. Dla Etapu II określonego w § 1 ust.2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wartości  30% Etapu I określonego w 
§ 1 ust.2 pkt 1. 
3. Rozliczenia za wykonane roboty nastąpi w dwóch płatnościach  po realizacji każdego ETAPU na podstawie przeprowadzonego 
obmiaru robót i podpisanego przez strony protokołu.  
4. Kwota określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a 
w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe itp.  
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w oparciu o prawidłowo 
wystawione faktury VAT, na podstawie protokołu odbioru robót, płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktur za dwa Etapy odrębnie. 
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem oraz, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 7. 

 
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, 
Podwykonawca, zobowiązany jest do: 
1) przedłożenia projektu umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji 
zadania przez  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i uzyskania akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, 
2) przedłożenia kserokopii umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w terminie 5 dni od podpisania umowy, 
3)  dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  
2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
3. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie faktur wraz z potwierdzeniami 
przelewów bankowych na kwoty należne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz oświadczenie Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, iż umowa o podwykonawstwo została zrealizowana w całości i rozliczona z Wykonawcą, Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcom. 
4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niniejszego zamówienia. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji. 
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) zaniechać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 
nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy. 
10. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
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11. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, zobowiązany jest zastrzec postanowienie, iż 
Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i żądania przedstawienia 
na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na okres realizacji zamówienia i przy realizacji  
przedmiotu zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności z zakresu określonym w § 1 ust.5  
2. Termin i okres zatrudnienia: 
1) zatrudnienie osób wskazanych w ust. 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia realizacji zamówienia i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia, 
2)  w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 lub przez 
pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zatrudni na to miejsce, także 
na umowę o pracę, inną osobę, która będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu i będzie mogła wykonywać powierzone 
czynności. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia robót. 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę,  
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę,  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez wykonawcę kary umownej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek: 
1) niespełnienia wymagań, o których mowa w ust.  2, 
2) niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 
 

§ 9. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 
1) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od podpisania umowy oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
4) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje postanowienia umowy, pomimo pisemnego wezwania do prawidłowej realizacji 
warunków umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 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) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z powodu, której odstąpił od 
umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 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) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 
5. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i 3, Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona 
narusza w sposób rażący postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będą spisane protokóły zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 
też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 

§ 10. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) w wysokości 2 800,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) w wysokości 1 400,00 zł za każdy dzień zwłoki nieprzystąpienia do robót, 
3) w wysokości 1 400,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
4) w wysokości 56 000,00 zł za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
5) w wysokości 1 400,00 zł za każdy dzień zwłoki  (za każdy przypadek z osobna), w przypadku nieprzedłożenia w wymaganym 
przez Zamawiającego terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
6) w wysokości 1 400,00 zł za każdy dzień zwłoki (za każdy przypadek z osobna), w przypadku nieprzedłożenia w terminie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany, 
7) w wysokości 1 400,00 zł za każdy dzień zwłoki (za każdy przypadek z osobna), w przypadku braku przedłożenia umowy w 
związku ze zmianą umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
2. Kary określone w ust. 1 mogą być dochodzone łącznie. 
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego jemu wynagrodzenia. 
 

 
§11. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2.Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla Zamawiającego.  
3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 
4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
  
 
 
 
 

Zamawiający                                                                                                                  Wykonawca 
 
 

…………………………………………..                                                                                 ………………………………………… 
 

 


