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R O Z D Z I A Ł  I 

Zamawiający 

GMINA MIELEC  

ul. GŁOWACKIEGO 5, 39-300 MIELEC  

telefon (011) 773 05 90 , Fax.  (017) 773 05 91   

NIP: 8171981902, 

REGON: 690581910,  

Adres strony internetowej: www.gmina.mielec .pl 

adres e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl , a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 1  Tryb udzielenia zamówienia. 

 1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie – przetarg nieograniczony o wartości  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp” 

 1.2 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r, poz.2164 ze zm.) 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 

231); 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254) 

d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93,                         

z późn. zm.) - jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 

 

 2  Opis przedmiotu zamówienia. 

 2.1 Przedmiotem zamówienia jest: 
„Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem  w 2016 roku na 
terenie Gminy Mielec” 
  w tym także zadanie realizowane w ramach  funduszu sołeckiego:  
wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola 
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Remont cząstkowy dróg obejmuje profilowanie istniejącej nawierzchni pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni równiarką samojezdną, dostawę, 
mechaniczną lub ręczne wbudowanie oraz zawałowanie kruszywa. 
 
Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy każdorazowo 
rzeczowy zakres robót wg ustaleń. 
W ofercie należy podać kwotę zgodnie z formularzem ofertowym. 
 
Przewidywana ilość zamówienia; 
 

1. Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – dostawa, 
mechaniczne wbudowanie i zawałowanie  

1000t 

2. Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – dostawa, 
ręczne wbudowanie i zawałowanie pojedynczych 
ubytków 

500t 

3.  Profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 
równiarką samojezdną (szer. nawierzchni do 
3,5m) 

6km 

 
Przedmiotem zamówienia jest remont dróg o nawierzchni z kruszywa w zakresie 
dostawy, odpowiedniej frakcji kruszywa w ilości i miejsce wskazane każdorazowo 
przez Zamawiającego na obszarze Gminy Mielec w tym zadania realizowane                        
w ramach funduszu sołeckiego: 
- wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola 
 
Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym dla każdego z zadań mają charakter 
orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty 
najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość 
robót zleconych do wykonywania w ciągu roku uzależniona będzie od potrzeb 
remontowych stąd też może różnić się od ilości określonych w kosztorysie ofertowym 
(do 50% wartości). Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych 
robót, a podaną w kosztorysach ofertowych nie będzie podstawą do zmiany cen 
jednostkowych.  
 

Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane 
dokumenty i uzyskać zgodę na ich wbudowanie przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy ustalić z 
Przedstawicielem Zamawiającego ich zakres, asortyment używanego kruszywa, 
grubość rozłożenia oraz  ustalić szerokość profilowania i szerokość wbudowania tj. 
rozłożenia i zawałowania kruszywa na wskazanym odcinku drogi lub placu na terenie 
Gminy Mielec przeznaczonym do remontu.  
 
Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć i wbudować odpowiedni rodzaj kruszywa, 
sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w ciągu 3 dni od czasu złożenia 
zamówienia, na miejsce składowe lub wskazaną drogę Zamawiający żąda dostawy 
kruszyw naturalnych, pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną 
nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Gatunki skał z których pozyskiwane jest 
kruszywo powinny być trwale, odporne na działanie czynników atmosferycznych. 



Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z 
obowiązującymi normami. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy 
z załączoną do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać 
sprawdzenia wagi dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym. 
W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej załączonej 
dokumentacji lub zamówieniu, Zmawiający może odmówić przyjęcia dostawy, 
a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 
48 godzin. 
 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm. Aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

b. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub 
aprobatą techniczną, 

 
 
2. Szczegółowy zakres, ilość wyszczególnia załącznik zestawienie asortymentu 
kruszywa   załącznik do SIWZ. 
Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy na podstawie sporządzonego przez 
Zamawiającego zestawienia asortymentu kruszywa.  
3 Zamawiający - nie dopuszcza: możliwości składania ofert częściowych. 

  - nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
  - nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
  - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  
     z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
  - nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 
4.Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. l pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 z dnia 29.01.2004 r polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju  robót 
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zestawieniem asortymentu 
kruszywa oraz obowiązującymi w drogownictwie normami. 
Całość  robót określonych w zestawieniu asortymentu  robót zostanie 
zrealizowana osobiście przez Wykonawcę lub Konsorcjum zgodnie z art. 23 
ustawy Pzp. 



W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia 
należy to wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres 
robót) 
Szczegółowy zakres  robót określony jest w Rozdziale III „Kosztorys ofertowy” 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.            

 

 2.2 Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z; 

a) Kosztorysem ofertowym 

b) Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi  

c) Warunkami umowy zawartymi w projekcie umowy 

stanowiącymi Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 2.3 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

 45233142-6   Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

 2.4 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 2.5 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ani ustanawiać 

dynamicznego systemu zakupów. 

 2.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

 2.7 Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym 

część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy – wypełnić na 

formularzu oferty. 

2. Zmawiający nie nakłada na wykonawców obowiązku osobistego wykonania 

kluczowych części zamówienia. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu zgodnie z zapisami projektu umowy. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę  części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  



5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp ,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy 

niż 3 dni. 

 2.8 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje 

wystąpienie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy      

50 % zamówienia podstawowego. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.12.2016 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 5.1  Spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

5) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- 

niniejszy warunek nie ma zastosowania przy niniejszym postepowaniu. 

 

 5.2  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału: 

1) Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w 

pkt 5.1.1) Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat 

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie min. 1 

zamówienia porównywalnego z przedmiotem zamówienia tj. wykonanie 

placów, parkingów itp. utrzymanie dróg w zakresie remontów bieżących o 



wartości co najmniej  100 000,00 zł brutto (na  załączniku Nr 4 do oferty).  
   

2) Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.2) Zamawiający uzna 

udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

min.: 

- Koparko-ładowarka                                        min. 1 szt, 
- Samochód dostawczy    min. 1 szt., 
- Zagęszczarka     min. 1 szt., 
- Walec 8-10 t      min. 1 szt., 
- Równiarka                 min. 1 szt. 

3) Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w  art. 22  ust. 1 Pzp. 

4) Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w  

art. 22  ust. 1 Pzp. 

5.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o 

których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. 

5.4. Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę 

dokumentów, o których mowa w pkt 7 niniejszej Instrukcji, 

potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5 

niniejszej Instrukcji. 

5.5. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na 

dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

PZP, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 PZP. 

5.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 



podmiotów. 

5.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 

ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 

wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku. 

5.9. Zamawiający wezwie wykonawców: 

a) którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 PZP, lub  

b) którzy nie złożyli pełnomocnictw,  

c) którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub  

d) którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

5.10. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5.11. W razie wątpliwości Zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie. 

5.12. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 



5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania 

ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert. 

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.2. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim, na 

maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem na 

formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego  Rozdział II specyfikacji. 

6.3. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

składający ofertę. 

6.4. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

6.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika 

wykonawcy, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi 

być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, 

załączniki o których mowa w treści niniejszej Instrukcji. 

6.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 

przedstawionymi przez zamawiającego wzorami-załącznikami, a w 

szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

6.8. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany (nie można 

używać korektora), muszą być czytelne i parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

6.9. W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego 

dokumentu, kopia musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” 

przez  wykonawcę. 

6.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w 

osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJNE”. 

6.11. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować: 

Urząd Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec  
 oraz opisać  

Oferta na: „Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na terenie Gminy Mielec 



w 2016 r.” 
 

Nie otwierać przed 07.03.2016 r. godz. 10:00”. 
 

7. Wykaz oświadczeń, dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP, 

wykonawca składa następujące dokumenty: 

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 1 do oferty. 

7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do oferty. 

7.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do oferty. 

W przypadku polegania na w/w potencjale technicznym innych podmiotów, 

do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego na okres 

korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

7.5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty. 

W wykazie robót najważniejszych należy wskazać co najmniej jedno 



zadanie polegające na utrzymaniu dróg w zakresie remontów bieżących o 

wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. 

Dowodami dotyczącymi  robót  wymienionych w w/w wykazie określającymi czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są: 

- poświadczenie  

albo 

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest  w  stanie uzyskać  poświadczenia,  o  którym mowa 

powyżej.  

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

budowlane wskazane w wykazie,  o którym mowa w punkcie 7.5 SIWZ,  zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa powyżej.  

W przypadku korzystania w w/w zakresie z doświadczenia innych podmiotów do 

oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp. 

 

7.6. 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: 

a) 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. 

 

8. Dokumenty które należy dołączyć do oferty. 

Do oferty należy dołączyć oprócz dokumentów wymienionych w pkt 7: 

8.1. Lista podmiotów należących do tej  samej  grupy kapitałowej,  o której  

mowa w art.  24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo 

informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do oferty. 

8.2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy  – wg wzoru  



– Rozdział III SIWZ. 

8.3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile 

nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych. 

8.4. W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania 

wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia.  

 

9. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy 

spółek cywilnych i konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oferta winna zawierać oświadczenia i 

dokumenty opisane w pkt. 7.1, 7.2 i 8.1 SIWZ dla każdego partnera 

(wspólnika) z osobna.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są 

wspólnie. 

9.3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę solidarnie odpowiadają za 

zobowiązania wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

9.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, została wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 



mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP. 

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje 

wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl 

10.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl 

10.7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany 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 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz umieszcza informację na stronie internetowej 

www.gmina.mielec.pl 

10.9. Wszelkie zapytania, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą przez strony postępowania pisemnie, faksem lub e-

mailem. 

10.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane 

za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

10.11. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni 

są :  

P. Andrzej Bieniek, P. Mirosław Serafin tel. 17 774 56 66, 17 774 56 46  



11. Wymagania dotyczące wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium . 

12. Termin związania ofertą. 

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 

przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.3. 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.  

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Mielec sekretariat do dnia 

07.03.2016 r do godz. 10.00 

13.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 6.11 oraz 

dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”. 

13.3. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy Mielec w dniu 

07.03.2016 r o godz. 10.00- sala narad  

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 



13.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, PZP 

zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie.  

13.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może 

wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji 

ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie 

wykonawcy te informacje. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

14.1. Cena oferty zostanie wyliczona i wpisana przez oferenta na formularzu 
kosztorysu ofertowego   zawartego w  Rozdziale III niniejszej 
specyfikacji. 

14.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
14.3. Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w 

formularzu kosztorysu ofertowego.    
14.4. Oferty, w których nie zostaną wstawione przez oferenta ceny 

jednostkowe na każdą pozycję zostaną odrzucone. 
14.5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w 

walucie polskiej. 
 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. 
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria 

oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 
1) Cena brutto – 95 % 
2) Okres gwarancji na wykonaną inwestycję – 5 % 

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 
4. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym 

wzorem: 
P=Pc + Pg 
gdzie:  
P – łączna ilość punktów 
Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto” 
Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” 
 



Kryterium „cena brutto” – waga 95 % 
Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej 
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena” wg 
wzoru: 

95x
Cb

Cn
Pc  pkt, przy czym 1 pkt = 1% 

     gdzie: 
 Pc   –  ilość punktów w kryterium „cena brutto” 
 Cn –  najniższa cena ofertowa brutto   
 Cb –  cena oferty badanej 
 Kryterium „okres gwarancji na wykonaną inwestycję” – waga 5 % 

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej 
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „okres 
gwarancji na wykonane roboty budowlane”, wg wzoru: 

5x
Gn

Gb
Pg  pkt, przy czym 1 pkt = 1% 

    gdzie: 
 Pg   –  ilość punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty 
budowlane” 
 Gb –  okres gwarancji badanej oferty (miesiące) 
 Gn –  najdłuższy (max) okres gwarancji (miesiące) 
 
UWAGA: 
Maksymalny dopuszczalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, powyżej tego progu 
oferta nie będzie wyżej oceniana . 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po 
zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert 
przedstawionych powyżej. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do 
dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną liczbą punktów jaką może osiągnąć oferta 
wynosi 100 pkt = 100% 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie 
może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.   
 
Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

jednocześnie 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 miejsca 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 PZP, po którego upływie 

umowa w  sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 

zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 16.1, na stronie 

internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w Urzędzie Gminy Mielec  

16.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 

zgodnie z zapisem art. 94 PZP tj. z zastrzeżeniem art.183 PZP, w terminie: 

Nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze        

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób– w przypadku zamówień, których wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8PZP. 

16.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 16.3 jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta 

lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

16.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 

1.PZP 

http://www.gmina.mielec.pl/


16.6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 PZP. 

16.7. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego                                   

wykonania umowy. 

  

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie 

Umowa  wg: wzoru stanowiącego Projekt umowy z wykonawcą. 

18.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem 

protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu. 

18.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej 

umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty : - skrócenie lub 

wydłużenie terminu wykonania umowy, - obniżenie kosztu wynagrodzenia 

robot i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania 

mniejszego zakresu robot niż planowany - rezygnacji z części robót - mogą 

być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy ( pisemny ) 

Wszystkie zmiany wymagają zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

Ustawowa zmiana podatku VAT 

18.4. Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia 

okoliczności określonych w art. 140 i 146 PZP. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

19.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie Działem VI 

PZP 

20. Postanowienia końcowe. 

20.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 



unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

20.2. Zasady udostępniania dokumentów: 

Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg 

poniższych zasad: 

- zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego 

wniosku; 

- zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych 

dokumentów; 

- zamawiający wyznaczy członka komisji  w którego obecności 

udostępnione zostaną dokumenty; 

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego  
w czasie godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
15.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

R O Z  D Z I A Ł  II 

 

  Adres Wykonawcy (firmy): 

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

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

NIP : ............................................. 

REGON: ......................................  

NR FAX: …......................................... 

ADRES E-MAIL: …................................... 
 

       OFERTA 
                                                   do  Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,39-300 Mielec 
 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na 
„Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na terenie Gminy Mielec  

w 2016 r.” 
                w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 

- wykonanie remontu drogi gminnej nr 178 na terenie wsi Boża Wola 

 
 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie  
internetowej www.gmina.mielec.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie 
Gminy Mielec ul. Głowackiego  39-300 Mielec 
 
 3  Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za 

Cenę netto………………………………………………………………………………………... 
Słownie:……………………………………………………………………………………………... 
cena brutto……………………………………………………………………………………….. 
Słownie:………………………………………………………………………………..…………... 

Zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym  
 4  oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

 5  oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 
……………………………………..… miesięcy 

 6  oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. płatność do 30 dni od daty przedłożenia 
faktury z podpisanym protokołem odbioru; 

http://www.gmina.mielec.pll/


 7  oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

 8  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty 
upływu terminu składania ofert; 

 9  oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (Rozdział VI – 
projekt umowy), które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego; 

 10  wadium w kwocie ................. PLN zostało wniesione w dniu 
............................................ w formie ..............................( potwierdzenie 
wniesienia w załączeniu ). Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto 
.................................................................................................. 

 
 11  Zamierzam*/Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy                   część 

zamówienia: (* niepotrzebne skreślić)  

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

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

 12  załącznikami do niniejszej oferty są : 
a) ................................................................ 
b) ................................................................ 
c) ................................................................ 
d) ................................................................ 
 
............................, dn. ...........................                                                                                
                                                                         ……………………………………… 

      
  (pieczęć i podpis upełnomocnionego 

                    przedstawiciela wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział III 

 

    Przedmiar /Kosztorys ofertowy/   

 
      ZESTAWIENIE ASORTYMENTU KRUSZYWA  
                 REMONT PLACÓW I DRÓG GMINNYCH W 2016 ROKU  
 
 
        Remont cząstkowy placów i dróg obejmuje dostawę, wbudowanie  oraz 
wałowanie kruszywa. 
 
 

Lp. Asortyment kruszywa Ilość Cena 
jednostkowa 

[zł] 

Wartość  
netto  
[zł] 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – 
dostawa, mechaniczne wbudowanie 
i zawałowanie 

1000t   

2. Kruszywo łamane sort.0- 31,5mm – 
dostawa, ręczne wbudowanie 
i zawałowanie pojedynczych 
ubytków 

500t   

3. Profilowanie istniejącej nawierzchni 
z kruszywa równiarką samojezdną 
(szer. nawierzchni do 3,5m) 

6,0km   

Razem:  

Podatek VAT   

Wartość brutto:  
 

 
 
 
 

 
………………….dnia …………….   
 
 
 
       ……………………………………… 

       (pieczęć i podpis upełnomocnionego 
                    przedstawiciela wykonawcy ) 
 

 

 

 

                                       



        Załącznik Nr 1 do oferty. 

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

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia 

 
 
 
 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na: 

„Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na terenie Gminy Mielec  
w 2016 r.” 

 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy                      
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
..............................  dnia .......................                                                                                                                

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

 
(Pieczęć i podpis)  

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
 
 
 

                                                                          
 



       Załącznik Nr 2 do oferty. 
 
 

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

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na : 
 

„Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na terenie Gminy Mielec  
w 2016 r.” 

 

 
oświadczam/oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w w/w. 
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące: 
 
 1  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1) 
 2  Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2) 
 3  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3) 
 4  Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4) 

 
.............................dnia.................................                                                                                                                             
 
 
................................................................                                                                            

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 



        Załącznik Nr 3 do oferty. 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DYSPONOWANIA 
TYMI ZASOBAMI  

 
Nazwa Wykonawcy 
............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy 
.............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax 
............................................................. 
 

Składając ofertę w przetargu na: 
 „Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na terenie Gminy Mielec  

w 2016 r.” 
oświadczam, że posiadam dostęp do następujących w pełni sprawnych narzędzi, 
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych: 
 

 
L.p. 

 
 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Ilość sztuk 

 
Informacja o podstawie 

dysponowania1  

1. 2. 3. 4. 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
Wypełnić zgodnie z postanowieniami pkt  5.2.2) i 7.4  Instrukcji dla 
wykonawców. 



1 – należy podać czy sprzęt jest własnością Wykonawcy, wynajęty, dzierżawiony, 
itp. 
 
Uwaga 
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotów, 
należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego. 
 
 

………………….…………. 
 (pieczęć firmy) 

 
..............................  dnia .......................                                                                                                                
 
 
......................................................................... 
(  Pieczęć i podpis  
upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Załącznik Nr 4 do oferty. 

 

                             WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa Wykonawcy 
............................................................................................................ 
Adres Wykonawcy 
............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax 
........................................................... 
Składając ofertę w przetargu na: „Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na 
terenie Gminy Mielec w 2016 r.” 
 
oświadczam, że moja firma zrealizowała następujące roboty budowlane:   
 
 

Rodzaj 
zamówienia 

Opis 
wykonanych 

robót  
budowlanyc

h 
 

Wartość Czas realizacji 
Miejsce 

wykonania 
Nazwa 

Zamawiającego Brutto 
Początek 

data 
Zakończenie 

data  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

  
Wypełnić zgodnie z pkt. 5.2.1 i 7.5 Instrukcji dla wykonawców. 

 
.........................................., dn. .....................................   

 

…………………………………………………………….. 

                 (  Pieczęć i podpis ) 

 
         



          Załącznik nr 5  
 
            INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Numer telefonu ................................... Numer  fax ........................................................... 
 
 

 

Składając ofertę w przetargu na: „Remont cząstkowy placów i dróg  gminnych  na 
terenie Gminy Mielec w 2016 r.” 
oświadczam, że wykonawca 
 
(należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku np. „X”) 

 
 nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); 
 

 należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której 
skład wchodzą następujące podmioty: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………….                                      

(miejscowość i data) 
       ……………….……………………………. 
        (podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 

 
 
* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, 
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
również tego przedsiębiorcę 

     

 

 

 

 

 



U M O W A   Nr …..............  (Projekt ) 

 

Zawarta  w dniu  ................ pomiędzy  Gminą Mielec ul Głowackiego 5,  

39-300 Mielec 

 reprezentowaną  przez: 

Wójta Gminy Mielec           -    Pan Józef Piątek  

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy  Mielec -  Pani Małgorzata Cyran 

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym, 

a  ….................    zwanym  w  dalszej  części umowy  Wykonawcą 

        

§.1. 

 W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont 

cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem w 2016 roku na terenie Gminy Mielec w tym 

zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – wykonanie remontu drogi gminnej nr 

178 na terenie wsi Boża Wola  w zakresie i wg stawek (cen jednostkowych netto), 

wyszczególnionych w ofercie- zestawienie asortymentu . 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie zlecał Wykonawcy każdorazowo telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej rzeczowy zakres robót. 

 

§.2. 

1. Umowa zawarta jest na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku 

2. Termin  wykonania  robót  ustalany będzie każdorazowo w zleceniu, z zastrzeżeniem §.3. 

 

§.3. 

Wykonanie zleconych robót, których zaniechanie może spowodować zagrożenie dla 

użytkowników dróg, musi rozpocząć się nie później niż 24 godziny od zlecenia, po 

uprzednim zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca w czasie do 30 minut od momentu 

zlecenia.   

 

§.4. 

 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

1) Przekazywanie placu budowy przy każdym zlecaniu robót, 

2) Odbiór robót i terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane 

roboty . 

 

2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

1)  przestrzeganie ogólnych wymagań dot. robót w zakresie określonym w SST 

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru  

3) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 



5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

6) dostępność oraz gotowość do wykonania bieżących napraw 24h/dobę przez 

7dni w tygodniu 

7) Usunięcie na swój koszt usterek robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy  

w okresie gwarancji i rękojmi.  

8) Prowadzenie robót pod nadzorem osoby z odpowiednimi do charakteru robót 

uprawnieniami 
 

 

§.5. 

1.  Wykonawca wykona zamówienie sam lub przy udziale podwykonawcy/ów, w tym, na 

którego/ych zasoby się powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany,  

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.  Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, 

2)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 

     w § 2, 

3)  umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru  

robót przez  Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4)  umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,  

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, 

b) przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność         

z oryginałem  kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9, 

5) brak jest zastrzeżenia, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy 

za wykonane roboty do wysokości ceny ofertowej Wykonawcy, 

6) umowa nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy. 



5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu     

poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której     

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy brutto wskazanej w §12 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz dalszych 

podwykonawców o zapłacie na jego/ich rzecz przez Wykonawcę należności za realizację 

powierzanego mu/im do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w §12 

ust.5. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie  

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2. 

14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§.6. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac objętych  

umową. 

 

§.7. 

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Zamawiający oświadcza, że posiada środki niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§.8. 

1.  Wynagrodzenie ustalane będzie po cenach jednostkowych netto wyszczególnionych                   

w zestawieniu asortymentu w zależności od zakresu robót, będącego przedmiotem 

każdorazowego zlecenia   z doliczeniem podatku VAT. 

2.Kwota na dzień podpisania umowy wynosi brutto:  

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

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te 

roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy 



jednoczesnym zachowaniu cen określonych w zestawieniu asortymentu.   

 

 

§.9. 

Wykonawca oświadcza, że obowiązki Kierownika robót pełnić będą: 

……………………., tel. ………………., e- mail ………………………….., 

Przedstawicielami ze strony Zamawiającego będą: 

Mirosław Serafin tel. 17 774 56 48 

 

§.10. 

Wykonawca  oświadcza, że do wykonania zamówienia użyje materiałów  wskazanych 

w formularzu zestawienie asortymentu. 
 

§ 11 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …... miesięcy. 

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru robót zgłoszonych do odbioru, albo w 

dniu  potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; 

3.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w § 

11  ust. 1, jeżeli zgłosił usterkę/wadę przed upływem tego okresu. 

 

 

§.12. 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy, rozliczane będzie 

nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie 

zleconych robót, potwierdzone podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego 

protokołem odbioru robót oraz  przedłożona przez Wykonawcę gwarancja jakości na 

zakres robót objęty tym protokołem. 

2. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji zleconych robót z 

rozbiciem na poszczególne zadania. 

3.  Należność wynikającą z faktury będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy nr 

…………… w terminie  do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

przez Zamawiającego. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 lub oświadczenia o wykonaniu robót bez 

udziału podwykonawców, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace. 

4.  Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. 

   Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie 

wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że 

wymagalne do końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały 

dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz 

oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 

   Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT 
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podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania 

płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych 

płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu 

wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6., dotyczy wyłączenie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9., w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2)  złożyć do depozytu  sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, których mowa w ust. 6., Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§.13. 

1.  Strony  postanawiają , że  obowiązującą  je  formę  odszkodowania  stanowią  kary  

umowne. 

2.  Kary  umowne będą  naliczane  w  następujących  wypadkach  i  wysokościach.: 

    2.1. Wykonawca  płaci Zamawiającemu kary umowne: 

za zwłokę w  wykonaniu w terminie określonym §.2 przedmiotu  odbioru  w 

wysokości 

  0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w każdorazowym zleceniu za ten 

przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 



rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w 

każdorazowym zleceniu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  

     5000,00 zł. 

d) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §8, 

e) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 

zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej 

realizacji, 

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł, za każdy dzień od daty jej 

podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której 

mowa w § 12 ust. 10. 

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo do odszkodowania  uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście  poniesionej szkody. 

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sposób inny niż objęty 

karami umownymi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1)zmiany terminów wykonania umowy określonych w § 2 umowy, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

w następujących przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 

do opracowania przedmiotu umowy; 

c) zmiany przepisów prawa; 

d) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego. 

2)zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

2. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają 

sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 15 
1.Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1)  gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji zleconej roboty w terminie 30 

dni od jej zgłoszenia, 



2)  dwukrotnego nie usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części 

umowy 

3)  gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 powyższych okolicznościach, 

4)  Wykonawca przekroczył którykolwiek z terminów wykonania umowy, o których 

mowa w § 2 umowy o 10 dni, 

2.Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 

§.16. 

W  sprawach  nie uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

  

§.17. 

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3-ch  egzemplarzach ,jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego . 

 

 

 

 

         Zamawiający:                                                                        Wykonawca:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


