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DUDiM.510.1.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO
I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795 do km 2+892

I.  Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-Szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
E-mail – zdp@zdp. aleksandrow.pl
Godziny urzędowania -pn-pt. :od godz. 7.00 do godz. 15.00
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyŜej 30.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 Prawa zamówień
publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z póź. zm.);

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz 231 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy( Dz. U. z 2013 r., poz. 231);

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r, poz. 1692 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795 do km 2+892
 Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
   Kod CPV – 45100000-8
   Kod CPV – 45200000-9
1).Szczegółowy zakres robót
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795 do km 2+892
1. Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 1,107km
2. Roboty ziemne – 1.107 km
3. Podbudowa  - 7 633 m²
4. Nawierzchnia – 6 642 m²
5. KrawęŜniki i obrzeŜa  - 1.107 km
6. Chodniki, zatoki autobusowe – 1 339 m²
7. Urządzenia odwadniające – 1.107 km



8. Zjazdy – 1 245 m²
9.Oznakowanie pionowe – 4 szt.
10.Oznakowanie poziome – 1.107 km
11. Roboty wykończeniowe – 1.107 km

2) Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót.
3). Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niŜ 60 miesięcy .
   Okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
4). Wykonawca zaakceptuje warunki płatności – 30  dni od dnia dokonanego odbioru i przedstawienia
faktury.
5).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6).Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
7).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8).Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

9). Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości
niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w
formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
Wymagania dotyczące umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub
sprzeciw zawarte są w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia .
Termin wykonania zamówienia  do dnia  15 sierpnia 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy
Pzp :

1.1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnianie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku przez złoŜenie oświadczenia  ( załącznik Nr 3 )

1.2 Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w
tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe, kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ  połowa ceny
złoŜonej oferty brutto wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty   i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty
oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone ;
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 6
do SIWZ.

1.3 Potencjał techniczny  



Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada:
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
- rozsypywarka kruszywa,
– walce stalowe gładkie,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzęt drobny,
-  ścinarka poboczy
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ.

1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej,
- co najmniej  4 pracowników fizycznych posiadających doświadczenie w pracy w branŜy drogowej
minimum 2 lata,
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 8
do SIWZ.

1.4. Sytuacji ekonomicznej finansowej
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą 1 000 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub
innego załączonego dokumentu
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.

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

1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy naleŜy przedłoŜyć:

1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych
1.2. Wykaz robót budowlanych /drogowych/ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy
roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ;



 NaleŜy podać co najmniej dwie roboty , kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny złoŜonej
oferty brutto.

1.3. Wykaz narzędzi
Wykaz narzędzi , wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych  w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami

1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz
z informacjami na temat  ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia , a takŜe zakresu wykonywanych  przez nich czynności, oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami .

1.5.Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
1.6. Opłacona polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia    na kwotę nie mniejszą niŜ 1 000 000,00 zł.
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z   jej treści lub innego załączonego dokumentu.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
2.1. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ,
przedstawiając w tym celu;
2.2. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
2.3.Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunek  udziału w postępowaniu  dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo
zamówień publicznych.

3. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 naleŜy złoŜyć w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę
upowaŜnioną, z zachowaniem reprezentacji :

1).Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1
Prawa zamówień publicznych



2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 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 wniosków o dopuszczeni  do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,    lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie   lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
 1) 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 składania ofert );
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.2. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli
kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo naleŜy
złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 1 ppkt. 1.1, i w pkt 3 ppky 1,2,3,4
i w pkt . 4  dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

        - Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50,poz 331 z zmianami ) , albo informację
o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej .
6. Inne dokumenty
– Kosztorys Ofertowy
-  Pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.
Forma składanych dokumentów :



Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ”.

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

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kuj.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
   a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 54 282 2745
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
  b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
 zdp..@zdp.aleksandrow.pl
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3)W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą
innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30
2)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
 Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1)wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z
zastrzeŜeniem pkt.2).
2)JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia,w którym
upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na



stronie internetowej  www.zdp.aleksandrow.pl
5)Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

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

VIII. Wymagania dotyczące  wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin zwi ązania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.
2)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.

          3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
lub upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.

           4) 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.



            5) 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 umów 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. Ustanowione
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.

            6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących   danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez tego Wykonawcę.

            7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.

            8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.

           9) Ofertę naleŜy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie  zawartości
bez  uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem
Wykonawcy,  zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :

10. Na ofertę składają się :
a) formularz oferty (  załącznik nr 1 ),
b) kosztorys ofertowy, ( załącznik nr 2),
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( załącznik nr 3 ),
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1ustawy Pzp.   ( załącznik nr 4)
e) zobowiązanie innych podmiotów    ( załącznik nr 5 )
f) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz  z informacjami   na
temat  ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do wykonania
zamówienia , a takŜe zakresu wykonywanych  przez nich czynności, oraz informację    o podstawie do
dysponowania tymi osobami -  ( załącznik nr 8 i 9  )
Do wykazu naleŜy dołączyć kserokopie aktualnych uprawnień  z branŜy budowlanej drogowej oraz
aktualne zaświadczenie o przynaleŜności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

        g) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy     - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty    i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

         „ Nie otwierać przed  dniem  16 luty 2015 roku  godz.  10.05 ”.



w sposób naleŜyty oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (załącznik nr 6 )

        h) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( załącznik nr 7 )
i) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca  jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum   1 000.000,00 zł.
j) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 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.
k) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca  nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
l)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
ł) pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.
m) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca , albo informację
o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 a.
11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty niezaleŜnie od

wyniku  postępowania

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w:
siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
do dnia 16 luty 2015r. do godz. 10.00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu
do wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
dnia  16 luty  2015r.do godz. 10.05
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena .



XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).

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

1.Kryteria oceny ofert - zamawiający  uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1  oferta,  spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2  oferta została złoŜona w określonym   przez zamawiającego terminie,
 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów
 i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami
i ich wagami :
Cena – 90 %
Gwarancja jakości  – 10 %
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
 W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :

                               cena minimalna
  Ocena punktów = cena badana        x 100 punktów x 90 %

W kryterium gwarancja jakości zostanie zastosowany wzór :

                             ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktów = najwyŜsza  zaoferowana ilość miesięcy gwarancji     x 100  punktów x 10 %

6.1. Minimalny okres gwarancji jako ści wynosi  60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
a maksymalny okres gwarancji jakości  wynosi 84 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

6.2. Do oceny ofert w kryterium „gwarancja  jakości ” zostanie przyjęty termin, jaki Wykonawca
wpisze w pkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do siwz.



7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w
szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z punktacją przyznaną
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.zdp.aleksandrow.pl
4. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało
ono przesłane pisemnie,
3)w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty
oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.

XV. Wymagania dotyczące  zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania w wysokości:  3% ceny ofertowej brutto
przedstawionej przez Wykonawcę
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1)w pieniądzu, sposób przekazania:



 na konto zamawiającego : numer konta Kredyt Bank S.A. Filia Nr 6 Aleksandrów Kujawski  ................
2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3)w gwarancjach ubezpieczeniowych
4)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275).
5) w gwarancjach bankowych.
 Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania
się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich
wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie naleŜytego wykonania zobowiązań umowy.
 Zwrot zabezpieczenia.
6. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane   , z zastrzeŜeniem kwoty 30%
wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niŜ 15 dni po upływie rękojmi za wady.
7. JeŜeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
8. JeŜeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.
9. W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień
publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę  z punktu
widzenia kryteriów przyjętych  w    niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści  niniejszej specyfikacji
oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10
5. Wystawienie faktury  nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego i końcowego.
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień
       zawartej umowy:

Zmiany do umowy
6.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje
moŜliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

b) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemoŜliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy;



- Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub
rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy                       z tytułu
realizacji robót. JeŜeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem,
Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazane na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy
moŜna dokonać jedynie, jeŜeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez
Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć część
robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
 - Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie moŜna
było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których
zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby
wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                             i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.
- Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niŜ podatkowe przepisy prawa, jeŜeli w wyniku
wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy raŜącą stratą, a zmiany tej nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zaistnienie powyŜszej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i
niezaleŜną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności, przy czym Zamawiający upowaŜniony jest
do Ŝądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
- Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę
prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy- Kodeks Spółek
Handlowych.
Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie przedłuŜenia okresu zakończenia robót,
w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy czym przez niekorzystne
warunki atmosferyczne na potrzeby niniejszej umowy rozumie się wystąpienie nadzwyczajnych opadów
lub temperatury zewnętrznej ,które uniemoŜliwi ą wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią
wykonywania robót.
PrzedłuŜenie terminu wykonania  umowy moŜe trwać maksymalnie tyle dni o ile wstrzymano
wykonywanie robót. Zastosowanie opisanego warunku moŜliwe jest pod warunkiem wykonania przez
strony następującej procedury postępowania:
-Wykonawca kaŜdorazowo niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy powiadomi Zamawiającego na
piśmie o wstrzymaniu, robót najpóźniej w dniu wstrzymania robót,
-Zamawiający po otrzymaniu w.w zawiadomienia i jego weryfikacji w tym samym dniu lub w dniu
następnym powiadamia Wykonawcę o wyraŜeniu zgody na wstrzymaniu wykonywaniu robót.
Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na takie wstrzymanie gdy weryfikację techniczną nie potwierdzi
takiej potrzeby,



-Wykonawca niezwłocznie po ustąpieniu przeszkód przystąpi do wykonywania dalszych robót, z
wnioskiem o wznowienie robót moŜe wystąpić równieŜ Zamawiający,
- W przypadku gdyby wstrzymanie robót o którym mowa wyŜej mogło zagrozić terminowemu wykonaniu
robót Wykonawca występuje ze stosownym wnioskiem o zmianę terminu wykonania
6.2 Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c.  – „JeŜeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami
albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd
moŜe po rozwaŜeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współŜycia społecznego, oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.
6.3 Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
6.4 Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany związane z
obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych
XVII.  Pouczenia o środkach ochrony prawnej
1.Wykonawcy, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.180 ust2 ustawy z dnia                  29.01.2004 r. (
Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) przysługuje odwołanie  wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w postępowaniu;
- wykluczenie odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia ;
-odrzucenie oferty odwołującego.
2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych moŜe w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie.
3.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej".
XVIII. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XIX. Postanowienia końcowe.
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.

Odolion  styczeń  2015 r.

Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                             FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
                                       W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu /faks .....................................................................................................
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22, Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
 W odpowiedzi na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892 „

 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i wzorze umowy na następujących warunkach :
1.cena brutto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
cena netto ..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł

2. Oświadczam(y), Ŝe na  przedmiot zamówienia udzielamy ……..  miesięcy gwarancji jakości
liczonych od  daty odbiory przedmiotu zamówienia .
3. Oferujemy termin wykonania zamówienia  do dnia ....................2015 r.
4.UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia .......... 2015r.
5.Oświadczamy Ŝe  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji
zamówienia w części.......................................................................................................................
6.Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złoŜenia oferty oraz
wykonania przedmiotu objętego zamówieniem .
7. Oświadczamy, Ŝe  wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia
umowy na określonych we wzorze umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ZastrzeŜenie wykonawcy .NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
______________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

„



Załącznik nr 3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

Wykonawca:

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

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

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

Niniejszym na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej Ustawą

Oświadczam
Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy, dotyczące :
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

_______________________________________________________
(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



Załącznik nr 4do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków
określonych w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

Wykonawca:

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

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

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

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego.

                                      ______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



                                                                                                                        Załącznik nr:  4 a

                          Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/
                     Informacja o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej*.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŜymy do tej samej 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.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

3.

……

...................................
      (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

informujemy, Ŝe nie naleŜymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

...................................
      (miejscowość, data)

…………………………………………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

*- naleŜy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2



                                                                                                                załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykonawca:

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób :
Nazwisko i imię

osoby, którą
Wykonawca
dysponuje

Nazwisko i imię
osoby, którą

Wykonawca będzie
dysponował

Wykształcenie/
kwalifikacje

Nr uprawnień
Proponowane
przeznaczenie

1 2 3 4 5

Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował naleŜy dołączyć informację o podstawie dysponowania
tymi osobami na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

____________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



załącznik nr 9 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

Oświadczam, Ŝe osoby, które zostały wymienione w wykazie na załączniku nr 8 będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające
im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu
zawodowego.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWI ĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

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

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

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

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

(pieczątka / nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

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

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

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

..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________

(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
           w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)



Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYMAGA Ń POSIADANIA WIEDZY

I DOSWIADCZENIA

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. VIII ust1 pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia, oświadczam, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące co najmniej dwie drogowe
roboty budowlane: (dot. robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

lp
Opis robót, miejsce wykonania

Wartość robót

budowlanych brutto

Data wykonania

Początek / koniec

Suma wartości robót brutto

Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy



                                                                                           Załącznik nr 7 SIWZ
WYPOSAśENIE TECHNICZNE

                                     NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn – Ciechocinek od km 1+795
do km 2+892

opis
(nazwa, rodzaj)

Liczba
jednostek

Forma
dysponowania

Wydajność/
wielkość

1 2 3 4

Wymaga się wykazania co najmniej jednego
zestawu składającego się z :
-wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym
lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym
sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
- rozsypywarka kruszywa
– walce stalowe gładkie,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia
czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem
brezentowym lub termosami,
sprzęt drobny.
- ścinarka poboczy

Oświadczam, Ŝe dysponuję/będę dysponować* wszystkimi w/w maszynami i urządzeniami niezbędnymi do
wykonania zamówienia.
Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje a będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, naleŜy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich
udostępnienia

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić



                                                                                                                     Projekt umowy – zał. Nr 10
U M O W A   Nr  ... 2015

W dniu  ............................ 2015r.  w  Aleksandrowie Kujawskim   pomiędzy :
Zarządem  Dróg  Powiatowych w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie reprezentowanym przez :
....................................– Dyrektora ZDP
....................................– Główną Księgową
zwanym w dalszej  treści   „ Zamawiającym”

a
nazwa firmy ..........................................................................., z siedzibą: kod/miasto ………………ulica
.............lub nazwisko i  imię  przedsiębiorcy , adres zamieszkania: kod/miasto ……….., ulica ……….,
(podać podstawę prowadzenia działalności gospodarczej – stosownie do sytuacji wpisać: nr KRS
………… lub CEIDG), NIP ................., REGON – ……………, Kapitał zakładowy …………, Kapitał
wpłacony – ……………,

 reprezentowanym przez  :
 .............................................
zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą „
Niniejsza umowa została zawarta, zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  z dnia ...............2015 r.  w wyniku którego w dniu ..............2015 r. wybrano ofertę
Wykonawcy
                                                                                   §1
1.Strony ustalają przedmiot umowy w ten sposób Ŝe Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się
do  wykonania zadania pod nazwą  : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601 C Otłoczyn –
Ciechocinek od km 1+785 do km 2+892”.

§ 2

Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja dotycząca przetargu  w tym  :SIWZ i oferta
Wykonawcy stanowiące załączniki do niniejszej umowy

§ 3

Termin realizacji umowy

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia ....................
2.Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę moŜe nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu
budowy. Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy w obecności przedstawiciela
Zamawiającego. Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni o daty podpisania umowy.
Plac budowy będzie przekazywany w całości.
3.Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uwaŜa się dzień zawiadomienia Zamawiającego o
osiągnięciu gotowości odbioru pod warunkiem, Ŝe w dacie doręczenia tego zawiadomienia przedmiot
umowy był faktycznie wykonany. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 10 dni
roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
4.W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez
upowaŜnionych przedstawicieli obu stron. W protokole naleŜy podać powody przerwania robót oraz
warunki i terminy ich wznowienia.
5.Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz
wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń oraz przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego.



§ 4
Wynagrodzenie i płatność

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie:

cena netto: ...........................................zł
Podatek VAT 23 % -   ......................  zł
Cena brutto: ....................................... zł
Słownie: ..........................................................................................................

2.Zapłata naleŜności nastąpi po wystawieniu faktury , po odbiorze robót i sprawdzeniu faktury przez
inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia faktury.

3.Zapłata naleŜności wymienionej  w ust. 1 nastąpi z konta Zamawiającego
..............................................................................................................................................................
na rzecz Wykonawcy na konto   
...............................................................................................................................................................

§ 5

Roboty objęte umową wykonane zostaną z materiałów Wykonawcy i przy uŜyciu jego sprzętu.

§ 6
                                                            Przedstawiciele stron

1.Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie Pan(i) .................................
uprawnienia budowlane ...............................................
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan(i ) ............................
uprawnienia budowlane  .................................................................................................................

§ 7
                                             Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

1.Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 2 % wartości umowy  tj ....................zł, (słownie: ................................................................. )
w formie .................................................

2.Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie dokonany w terminie
do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego zadania i usunięciu ewentualnych usterek

3.Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 30 % zostanie dokonany w terminie
15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 8
Odbiory

1. Strony ustalają, Ŝe będą stosowane dwa odbiorów:
1) końcowy (ostateczny) -po wykonaniu całości robót objętych umową,
2) odbiór pogwarancyjny – na  21 dni przed upływem terminu gwarancji.

2. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności
odbiorowych nastąpi w terminie do 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę



gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od
daty ich rozpoczęcia,
1) w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego
oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa,
2) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wszelkie dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:
a)  dziennik budowy,
b)  protokoły wymaganych prób,
c) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
d) atesty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne,

3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
4. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający
odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeŜeli Wykonawca nie wykonał:
a)    przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń ,
b)    nie przedstawił dokumentów o których mowa w ustępie 2 pkt2 ,
8. JeŜeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zaŜąda usunięcia wad
wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
10. Protokoły odbioru, o których mowa powyŜej,  są załączane do dziennika budowy i stanowią dowód
tego, co zostało w nich stwierdzone.
11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź Zamawiającego
wątpliwości, co do jakości wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów , Zamawiający zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych ekspertyz.
W przypadku, gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi Wykonawca,
a Zamawiający ma prawo stosownie obniŜyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót.
W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz , o których mowa w w/w zapisie, poniesie
Zamawiający.
12. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w dowolnym momencie  w
okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad wezwać Wykonawcę do ich
naprawienia.

                                                                           § 9
                                                              Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy
przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcą
powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego
o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez podwykonawcę roboty, w terminie trzech
dni od daty wpływu naleŜności na rachunek bankowy podwykonawcy.



3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                  o
podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia,
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany trakcie realizacji zamówienia przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 – dni    od
przekazania moŜe zgłosić pisemne zastrzeŜenia do projektu tej umowy, jeŜeli nie spełnia ona wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty
wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w ust.2 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeŜeń uwaŜa się
za akceptację projektu.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
z zastrzeŜeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1
niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od
przekazania moŜe wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust.3. Niezgłoszenie
sprzeciwu uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Przepisy ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
7. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności naleŜności dla podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane:
a) jeŜeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez
podwykonawców ( w tym równieŜ dalszych podwykonawców) robót budowlanych, do faktury
rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoŜy oświadczenia podwykonawcy/ podwykonawców
o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego
podwykonawca odmówił złoŜenia oświadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców ( w tym dalszych
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, Ŝe Wykonawca
zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a takŜe
w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo
do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyŜsze nie stanowi opóźnienia w
zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Wstrzymana płatność
zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie
udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów,                  ze naleŜne płatności zostały
wykonane.
8. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi raŜące
naruszenie niniejszej umowy. Za kaŜdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
Zamawiający moŜe nałoŜyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1.000 zł               lub odstąpić od
umowy.
9. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe
informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac
powierzonych kaŜdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności
dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym
równieŜ podwykonawców i dalszych podwykonawców.



§ 10
                                     Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawców
1. Zamawiający dokonuje 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 przedłoŜoną
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.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umoŜliwi ć wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego,
zamawiający moŜe:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli
wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości
naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleŜnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niŜ 5% wartości umowy moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez
zamawiającego.

                                                                       § 11
                                                  Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI kodeksu cywilnego, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia gdy:
-zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
-wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złoŜonego na piśmie;
-wykonawca przerwał realizację robót i pomimo wezwania Zamawiającego do złoŜenia stosownych
wyjaśnień i przystąpienia do realizacji robót, przerwa trwa dłuŜej niŜ 7 dni (nie dotyczy sytuacji, gdy
przerwa powstaje w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych –pod
warunkiem wyraŜenia zgody przez Zamawiającego na piśmie),



-wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia w tym celu
odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyŜej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w sytuacji określonej w art. 143c ust. 7oraz 145 Prawa zamówień publicznych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
3.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące
obowiązki szczegółowe:
Wykonawca:
a)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
b) sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego,
c) przekaŜe Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty związane z realizacją umowy,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:
a)   dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,
b)   zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
        w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
    b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 500zł
    c) za kaŜdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 500zł.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
   a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych  przez  Zamawiającego
       w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 4 ust. 1
   b) za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości  500zł.
   c) w wysokości ustawowych odsetek za kaŜdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia
       za wykonany przedmiot umowy.
                                                                 § 12
                                                         Zmiany umowy

Zmiany do umowy
1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje
moŜliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemoŜliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b ) zmiany podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub
rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy                       z tytułu
realizacji robót. JeŜeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się



wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem,
Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ wskazane na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy
moŜna dokonać jedynie, jeŜeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez
Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć część
robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
 2) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a
których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych
osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

3) W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                             i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.
4) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5)Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niŜ podatkowe przepisy prawa, jeŜeli w wyniku
wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy raŜącą stratą, a zmiany tej nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zaistnienie powyŜszej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i
niezaleŜną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności, przy czym Zamawiający upowaŜniony jest
do Ŝądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
6) Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę
prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy- Kodeks Spółek
Handlowych.
7) Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
8)
 a) Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie przedłuŜenia okresu zakończenia robót,
w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy czym przez niekorzystne
warunki atmosferyczne na potrzeby niniejszej umowy rozumie się wystąpienie nadzwyczajnych opadów
lub temperatury zewnętrznej ,które uniemoŜliwi ą wykonywanie robót zgodnie z przyjętą technologią
wykonywania robót.
b)PrzedłuŜenie terminu wykonania  umowy moŜe trwać maksymalnie tyle dni o ile wstrzymano
wykonywanie robót. Zastosowanie opisanego warunku moŜliwe jest pod warunkiem wykonania przez
strony następującej procedury postepowania:
-Wykonawca kaŜdorazowo niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy powiadomi Zamawiającego na
piśmie o wstrzymaniu, robót najpóźniej w dniu wstrzymania robót,
-Zamawiający po otrzymaniu w.w zawiadomienia i jego weryfikacji w tym samym dniu lub w dniu
następnym powiadamia Wykonawcę o wyraŜeniu zgody na wstrzymaniu wykonywaniu robót.
Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na takie wstrzymanie gdy weryfikację techniczną nie potwierdzi
takiej potrzeby,
-Wykonawca niezwłocznie po ustąpieniu przeszkód przystąpi do wykonywania dalszych robót, z
wnioskiem o wznowienie robót moŜe wystąpić równieŜ Zamawiający,
- W przypadku gdyby wstrzymanie robót o którym mowa wyŜej mogło zagrozić terminowemu wykonaniu
robót Wykonawca występuje ze stosownym wnioskiem o zmianę terminu wykonania



9)  Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c. – „JeŜeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami
albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd
moŜe po rozwaŜeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współŜycia społecznego, oznaczać sposób
wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.
10.Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.
11. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany związane z
obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych
teleadresowych).

§ 13
                                                                       Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte
niniejszą umową.  
 Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego.
2. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości co do całości
odebranych robót budowlanych kończy swój bieg po upływie okresu określonego w ust. 1 liczonego od
dnia dokonania odbioru końcowego.
3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym w ust. 1, jeŜeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający moŜe
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie, lecz nie później niŜ
w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia wad. Okres gwarancji jakości zostanie przedłuŜony
o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
7. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy z
zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o
skorzystaniu z powyŜszego uprawnienia.
8. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 11 ust.
    4 litera c niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do uczestniczenia w okresowych przeglądach
gwarancyjnych.
10. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) JeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
2) JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie umowne.
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od
umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W wypadku odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14
Sprawy sporne

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego roszczenia
na piśmie.



3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania
się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa
w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 15.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności.
4. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Niniejsza Umowa zawiera …. stron ponumerowanych i parafowanych.
6.Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania. Za datę podpisania umowy uwaŜa się datę
podpisania przez ostatnią ze stron.

     ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                                  WYKONAWCA




