Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 WĘGLINIEC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy
Węgliniec".

(znak sprawy: PR.271.5.2013.ZP)

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu

Węgliniec, dnia 25.04.2013 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złoŜyć ofertę.
4. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. ZłoŜenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złoŜonych przez Wykonawcę ofert.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złoŜeniem
oferty, niezaleŜnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
7. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące
niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:
www.wegliniec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności.
1. Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy
Węgliniec z wycinaniem krawędzi – około 250 m2.
2. Kod CPV : 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
3. Zakres robót obejmuje:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów ;
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę;
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca;
d) rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w
zaleŜności od głębokości uszkodzeń;
e) zagęszczenie poszczególnych warst ułoŜonej mieszanki;
f) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem
4. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz - przedmiarem
robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i
pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.
5. Ilość metrów określona w formularzu ofertowym jest orientacyjna i moŜe ulec zmianie w trakcie
realizacji .
6. Zamawiający zapłaci za ilość rzeczywiście zrealizowanych metrów zgodnie z ceną jednostkową
określoną w ofercie.
7. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych
10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia
podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Ustala się następujące warunki płatności.
14.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.
Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy
14.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660
14.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 10 czerwca 2013r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
3. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi
spełniać kaŜdy z Wykonawców.
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do
SIWZ),
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej( załącznik nr 5a, 5b do SIWZ)
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia
jest p. Ryszard Sokołowski tel. 75 77 11 435 wew. 37
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych
jest p. Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39.
VII. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IX . Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom,
załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (załącznik nr
4 do SIWZ). Brak powyŜszej informacji w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona
w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający niezauwaŜalne
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie
odrębnego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z
zastrzeŜeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii
dokumentów.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania,
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają
się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez tego Wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez
osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.
11. Dokumenty niejawne, zastrzeŜone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w
wybrany przez siebie sposób.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta na remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Węgliniec " (znak
sprawy PR.271.5.2013.ZP) nie otwierać przed godziną 10.15 dnia 10 maja 2013r.
13. Poza oznaczeniami podanymi powyŜej na opakowaniu naleŜy podać czytelnie nazwę i adres
Wykonawcy.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa 10 maja 2013r. o godz. 10:00. Oferty złoŜone po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
2. Oferty naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do sekretariatu – pokój nr 21.
Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niŜ wskazany nie jest równoznaczne ze
złoŜeniem oferty w sposób skuteczny.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2013r. o godz. 10:15, w siedzibie
Zamawiającego..
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. JeŜeli Wykonawca naliczy podatek VAT niezgodny z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oferta będzie odrzucona.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty (zał.
Nr 2 do SIWZ) całkowitej ceny brutto oferty oraz stawki podatku VAT.
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.
Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniŜej:
Cena (koszt) - waga kryterium 100%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniŜszą cenę, a Coferty cenę badanej
oferty.
W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złoŜone przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoŜy następujące dokumenty:
1. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, naleŜy złoŜyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
2. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną naleŜy dostarczyć Zamawiającemu kopię,
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
XIV . Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XVI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec
czynności (art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy Pzp):
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Pzp. Kopię odwołania Odwołujący
przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
XVII. Informacje administracyjne.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać:
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl,
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwojupokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ naleŜy
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0
75) 77 12 551.
- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki.
Opłata za formularz SIWZ wynosi 10,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648

3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 4 - informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.
Załącznik nr 5a i 5b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo
zamówień publicznych
Załącznik nr 6 - projekt umowy.
Załącznik nr 7 –przedmiar robót

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP.
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/*

FORMULARZ OFERTY
Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani*………………………………………………………..………………….
działając w imieniu i na rzecz :…………………………………………………………………………………………..
NIP*……………………………………..REGON* ………………………………………………..
Tel………………………………………. Fax……………………………………email…………………………..
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie
Gminy Węgliniec” (znak sprawy PR.271.5.2013.ZP.), za następującą cenę ryczałtową:

Cena brutto _________________zł (słownie: ____________________________________________________________)

Wyszczególnienie

1

Remont dróg asfaltowych z
wycinaniem krawędzi

Jedno
stka
miary

Ilość

Cena
brutto za
1/m2

Wartość
brutto 3x4

2

3

4

5

m2

250

Razem cena oferty

1.
2.
3.
4.

5.

Oświadczamy, Ŝe podana powyŜej cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
Zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia umowy akceptujemy i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Akceptujemy 12- miesięczny okres rękojmi i gwarancji.

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy**

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy
Węgliniec” (znak sprawy PR.271.5.2013.ZP.), oświadczam (y), Ŝe Wykonawca spełnia
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja, niŜej podpisany/my, niŜej podpisani ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy
Węgliniec” (znak sprawy PR.271.5.2013.ZP.), oświadczam (y), Ŝe Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.)

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i podpisuje kaŜdy z Wykonawców

Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/
Informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę
Lp.

Zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do
reprezentowania Wykonawcy *

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik

Załącznik nr 5a do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Węgliniec” (znak sprawy
PR.271.5.2013.ZP.), oświadczam(y), Ŝe naleŜę/naleŜymy do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.
759 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………...……...…........................

Data

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób)
uprawnionej (ych) do reprezentowania
Wykonawcy *

Załącznik nr 5 b do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP
___________________________
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

INFORMACJA

Ja, nizej podpisany/my, niŜej podpisani ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Węgliniec” (znak sprawy
PR.271.5.2013.ZP.), informuję/informujemy, Ŝe nie naleŜę/ nie naleŜymy do grupy kapitałowej o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).

Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy PR.271.5.2013.ZP

UMOWA NR ………./2013
zawarta w dniu ____________________ w Węglińcu pomiędzy:
1. Gminą Węgliniec ul.Sikorskiego 3, 59 – 940 Wegliniec reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy i Miasta – Andrzeja Kutrowskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta- Jolantę Zawisza
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
2.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

W wyniku postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przeprowadzonego na wykonanie
zadania pod nazwą: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy
Węgliniec” (znak sprawy PR.271.5.2013.ZP.),
strony ustalają co następuje:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na remont
dróg asfaltowych z wycinaniem krawędzi.
2. Ilości prac oraz miejsca i terminy ich realizacji będą określane w wystawianych przez
Zamawiającego zleceniach. KaŜde zlecenie będzie rozliczane protokołem pomiarów
powykonawczych według obmiarów i ceny jednostkowej.
3. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe robót będą niezmienne przez okres realizacji
umowy.
§2
1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie umowne zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi:
- …………….. złotych brutto, słownie: …………………………………………………
w tym: podatek VAT ( 23 % ).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona na podstawie faktycznie
zleconych i odebranych ilości poszczególnych robót oraz odpowiednich, oferowanych cen
jednostkowych.
§3
1. Wykonawca będzie przystępował kaŜdorazowo do realizacji przedmiotu umowy na
podstawie kolejnych zleceń otrzymywanych od Zamawiającego.
2. Wykonawca winien przystąpić do realizacji przekazanych prac w terminie nie dłuŜszym

niŜ 5 dni roboczych od daty przekazania zlecenia, chyba, Ŝe strony ustaliły inny termin
rozpoczęcia prac.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zm.).

§5
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy licząc od dnia
odbioru.
§6
Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do 10 czerwca 2013
§7
NaleŜność wynikająca z umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego
sporządzonej na podstawie protokołu odbioru robót.
§8
Ze strony Zamawiającego do wystawiania zleceń oraz zatwierdzania obmiarów upowaŜniony
jest ____________________________ pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zanieczyszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót i zabezpieczenie ruchu
w czasie ich wykonywania.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren realizacji zadania w stanie
umoŜliwiającym przejazd pojazdów.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego
realizacją zadania.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w ciągu pięciu dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad
jakościowych. Protokół podpisują strony umowy. Koszty usunięcia wad ponosi
Wykonawca.
§ 11

1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonywaniu w terminach określonych przez Zamawiającego prac
będących przedmiotem umowy, zlecanych kaŜdorazowo przez Zamawiającego w
wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień
zwłoki;
b) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w
wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.
2/ Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy (z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) w
wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą Stron,
wyraŜoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
2. NiewaŜna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
§ 14
W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym (będącym przedmiotem niniejszej umowy), niezbędnych do
jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, jeŜeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;
Zamawiający udzieli ich do wysokości nie przekraczającej łącznie 20 % wartości
realizowanego zamówienia, a Wykonawca wykona je, stosując poziom cen jednostkowych,
wynikający z przeprowadzonych negocjacji w tej sprawie, ale nie wyŜszy, niŜ określony w
niniejszej umowie.

§ 15
1. W razie powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek, do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczeń Wykonawcy, względnie nie
udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 17
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy;
2) dokumentacja podstawowych czynności postępowania.
§ 18
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

