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OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

 

 

NA  WYKONANIE 

 

 

 

Modernizacji drogi  rolniczej nr 802 w m. Bzianka 

  

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

którą można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 25 lub pobrać ze strony 

internetowej Gminy Rymanów. 

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków 

określonych w specyfikacji 

 

Termin  składania ofert do dnia 10 lipca 2009 r. do godz. 14-tej w sekretariacie Urzędu 

Gminy Rymanów  ul. Mitkowskiego 14a. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lipca 2009 r o godz. 14
15 

w świetlicy Urzędu Gminy.  

 

 

 Uprawniony do kontaktów z oferentami: Pan Szepieniec Józef 

 

    Tel.( 0-13) 4355006 wew.125 

 

 

 

 

 

 

        Burmistrz Gminy 

        Jan  Rajchel 
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Rymanów, 24 czerwiec 2009 r. 

 

 



INFORMACJE OGÓLNE 
 

Zamawiający – Burmistrz Gminy Rymanów mający siedzibę przy ulicy Mitkowskiego 

14a zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 

1994 r. z póżn. zmianami na wykonanie Modernizacja drogi rolniczej Nr 802 w m. 

Bzianka. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Modernizacja drogi rolniczej nr 802 w m. Bzianka, która obejmuje w szczególności: 

-podbudowę z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. 

- nawierzchnię z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 10 

cm.  

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

 

II. Terminy realizacji zamówienia: 

- rozpoczęcie robót: z dniem podpisania umowy 

- zakończenie: 15 września 2009 r. 

 

III. Warunki, które winni spełniać oferenci przystępujący do przetargu.  

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 19, 

spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz 

warunki niniejszej specyfikacji.  

 

IV.Sposób obliczenia ceny oferty. 

 

 

1. Oferent dołączy do oferty: 

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej wg KNNR  

w oparciu o przedmiary robót. 

 

       2.   Forma wynagrodzenia za przedmiot zamówienia 

 

    a)  wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu niezmienne do czasu   

zakończenia realizacji zadania.  

    b)   w cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem   

przedmiotu zamówienia w tym m.in.: 



           - urządzenie, zagospodarowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu 

robót, 

           -  dozorowanie placu budowy,  

   c) - podstawy wyceny, nośniki cenotwórcze, ceny jednostkowe materiału i sprzętu są   

ryczałtowe i pozostają niezmienne do czasu zakończenia realizacji zadania i odbioru. 

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta winna być sporządzona na, lub w oparciu o Formularz oferty z dołączonymi 

załącznikami: 

 

Zał. nr 1   - stanowi kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej wg    

KNNR w oparciu o otrzymane przedmiary. 

  

 

Zał. nr 2            - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  

z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 

poz.177) oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art.24 ust.1 i 2 ustawy.              .  

 

Zał. nr. 3        - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Uwaga:     W przypadku, gdy oferent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 94 poz., 1037 z 

2000 r.) winien przedłożyć uchwałę walnego zgromadzenia wspólników 

upoważniającą do zaciągania zobowiązania – zawarcia umowy obejmującej 

przedmiot zamówienia, 

 

Zał. Nr. 4         - umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

 

Zał. Nr.5 i 6 –   aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego                        

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydane w okresie nie dłuższym 

jak 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia potwierdzające odpowiednio, że 

oferent nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę 

na zwolnienia, całości wykonania lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 

 

 

Zał.  Nr.7   - wykaz wykonanych tożsamych zamówień z okresu ostatnich 3 lat wg podanego 

wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa”, 

 

 

 

 

Uwaga: Oferent przystępujący do przetargu winien 

              a) zrealizować w okresie:1. 01. 2006 do 30. 12. 2008 roboty tożsame: budowa,       

rozbudowa i remont dwóch dróg o wartości co najmniej 40 tyś zł każda. 



   b) zamówienia powyższe winny być poparte referencjami od Zamawiających 

potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem 

oferenta z postępowania.  

 

Zał. Nr 8 - referencje potwierdzające, że roboty o których mowa w załączniku nr 7 zostały 

wykonane z należytą starannością, 

Zał. Nr. 9 – 1 Stosownie do art. 25 ust. 2 oferent może zastrzec , które ze złożonych 

informacji nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym oferent 

przedłoży wykaz dokumentów zastrzeżonych jako tajne bądź określi, że 

wszystkie dokumenty są jawne. Objęte powyższym zastrzeżeniem informacje 

(dokumenty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oferent zamieści w 

oddzielnej oznaczonej kopercie. 

Brak ostrzeżenia oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez oferenta 

informacje są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

 

         

 

UWAGA: 
Dokumenty powyższe stanowią załączniki do oferty i muszą mieć formę pisemną. 

Załączniki należy ponumerować zgodnie z numeracją nadaną przez specyfikację. 

Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji powinien 

być sporządzony zgodnie z tym wzorem. 

Dokumenty (zał. Nr 3,4,5,6,7,8) mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta 

Dokumenty, o których mowa w: 

- zał. Nr 3 winien być wystawiony lub potwierdzona jego aktualność nie wcześniej 

niż 3 m-ce przed  terminem składania ofert, 

- zał. Nr 5,6 winny być wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed terminem 

składania ofert.  

Dla pozostałych dokumentów w przypadku przedłożenia odbitek ksero należy  

je uwiarygodnić podpisem osób upoważnionych do reprezentowania firmy na 

zewnątrz. 

 

 

 

2. Wymagania ogólne dotyczące sporządzenia oferty: 

2.1 Oferenci powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2.2 Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką ( np. na 

maszynie do pisania, komputerze, długopisem) oraz podpisana przez upoważnionych 

przedstawicieli oferenta. 

Podpisem osoby upoważnionej powinny być również opatrzone wszystkie dołączone do 

oferty dokumenty. 

2.3 Wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany 

powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny 

być naniesione czytelnie. 



2.4 Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

2.5 Każdy oferent przedstawia tylko jedną ofertę. 

Oferent, który przedstawi więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony  

z postępowania. 

2.6. Zaleca się, aby oferent zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. Zamawiający na życzenie oferenta umożliwi przeprowadzenie 

wizji lokalnej. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi 

oferent. 

 

VI. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą: 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 45 

dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych 

przypadkach przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może tylko 

jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie tego terminu o kolejne 45 dni. 

 

VII. Wymagania dotyczące: 

 

- Preferencje krajowe przy udzielaniu zamówienia. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania 

preferencji krajowych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane jest obowiązkowe stosowanie preferencji krajowych polegających na użyciu do 

wykonania zamówienia mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych oraz nie 

mniej niż 50% udziału podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia. 

W razie gdy oferta nie spełnia w/w  warunków, zamawiający odrzuca tę ofertę. 

 

VIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 

- cena 

najniższa cena  – 100% 

 

 Ocena ofert w zakresie w/w kryterium zostanie dokonana Wg następującej zasady:  

  - oferta z najniższą ceną otrzyma najwyższą ilość punktów  tj.100 

  - wartość punktowa badanej oferty „C” 

  - jako cenę przyjmuje się oferowaną przez Wykonawcę cenę brutto. 

 

         cena najniższa spośród badanych ofert  

c =         --------------------------------------------------------------- 

                                   cena badanej oferty 

 

   

 

 

IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz tryb wprowadzenia zmian w dokumentach przetargowych przez 

Zamawiającego:  

 

 



Wykonawca lub organizacje, o których mowa w art. 79 b ustawy o zamówieniach 

publicznych mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Pytania oferentów winny być formułowane na piśmie i składane na 

adres ZAMAWIAJĄCEGO. 

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami jest: inspektor 

Szepieniec Józef tel. ( 017) 43-56 985 pok. Nr. 25 

Zamawiający odpowiada niezwłocznie na każde pytanie w trybie przewidzianym w art. 36 

ust. 1.2 ustawy o zamówieniach publicznych przesyłając treść wyjaśnienia wszystkim 

oferentom, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając 

źródła pytania. 

Prośba o wyjaśnienie specyfikacji winna wpłynąć na nie mniej niż 6 dni przed terminem 

otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych). 

Przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może w każdym czasie 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Uzupełnienie specyfikacji przekazane przez Zamawiającego Wykonawcom jest dla nich 

wiążące. Przedłużenie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w przypadkach 

przewidzianych w art. 39 Ustawy. 

 

 

X. Miejsce, termin i tryb przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. 

 

A/ Miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Oferty sporządzone ściśle Wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia prosimy składać do dnia 10 lipca 2009 r. do godz. 14–tej w 

sekretariacie Urzędu Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a . 

      Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową.  

      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone oferentom nie otwarte. 

2. Oferent powinien zamieścić ofertę w podwójnych kopertach: zewnętrznej  

i wewnętrznej, które będą adresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie 

oraz posiadać będą oznaczenie: Oferta na wykonanie modernizacji drogi rolniczej nr 802 

w m. Bzianka.  

        Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta wewnętrzna zawierająca ofertę powinna 

posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku 

stwierdzenia jej opóźnienia. 

3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu przed terminem składania ofert określonych w pkt. X. A.1. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. X.A.2. a wewnętrzna  

i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: Zmiana lub 

Wycofanie. 

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 

 

 

B/ Miejsce i termin otwarcia ofert. 

 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 lipca 2009 r. o godz. 14
15

-  w 

Świetlicy Urzędu Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a. 



 

C/ Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko nazwę (firmy) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych  

w ofercie. 

Informacje te odnotowane są w protokole postępowania. 

2. Informacje, o których mowa w pkt.1. Zamawiający doręczy oferentom, którzy nie byli 

obecni przy otwieraniu na ich wniosek 

3. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem Wycofane 

Koperty oznakowane „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 

dołączone do oferty.  

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, lecz niedopuszczalne 

jest prowadzenie negocjacji oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany  

w treści oferty, w tym zwłaszcza ceny. 

 

 

5. Zamawiający poprawia oczywiste pomyłki w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając  

o tym oferenta. 

6. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności,  

o których mowa w art.19 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 

1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie jest rozpatrywana. 

 

7. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wyszczególnionych w art. 27a ustawy 

o zamówieniach publicznych tj. jeśli oferta: 

-  jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 

-  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

-  oferta zawiera błędy w obliczaniu ceny, 

8. Przetarg zostanie unieważniony w przypadkach wyszczególnionych w art. 27b ust.  

1 ustawy o zamówieniach publicznych. 

9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazując imię i nazwisko lub nazwę 

(firmy) oraz adres (siedziby) tego wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 

Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano zawiera poza danymi j.w., 

określenie miejsca i terminu zawarcia umowy 

11Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający 

wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ilość punktów, chyba, że 

złożono tylko dwie ważne oferty lub upłynął termin, o którym mowa w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji. 

 

 

 



 

 

 

XI. W skład dokumentacji przetargowej  wchodzi: 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

-  załącznik nr. 1 Formularz oferty z załącznikami 

-  załącznik nr 2  przedmiar robót. 

-  załącznik nr 3  projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmiar  robót  

 

           na zadanie „ Modernizacja drogi rolniczej nr 802 w m. Bzianka” 

 

 

 Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie  JM Razem 

P1 KSNR60101-0101 Koryta wykonywane mechanicznie,głeb.10 

cm, na całej szerokości jezdni i walca 

statycznego samojezdnego 

M
2 
 1590,00 

P2    KNR2-010212-

0700 

Roboty ziemne –zebranie skarpy z odwozem 

na 1 km 

M
3 
 83.800 

P3 KNR2-310816-

0100 

Rozebranie przepustów rurowych.Rury 

betonowe o średnicy 40cm. 

M 4.000 

P4 KNR23106050600 Przepusty rurowe pod zjazdami-rury bet o śr 

40 cm 

M 3.000 

 

P5       KNR2-01 0235-

0200 

Formowanie i zagęszczanie nasypów 

spycharkami gąsienicowymi55kW/75 

KM.Nasypy o wys do 3.0 m.Grunt kat.III-IV 

M
3 

 226.000 

P6  KNR 2-01 0224-

0200 

Wykonanie rowów M
3
 60.000 

P7 KNR 2-31 0605-

0600 

Przepusty rurowe pod zjazdami-rury bet o 

sred.40 cm 

m 5,000 

P8 KNR 2-31 0204-

0300 

Nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego,warstwa dolna z 

tłucznia.Grubość warstwy po uwałowaniu 10 

cm 

M
2 

780,000 

P9  KNR 2-31 0202-

0700 

Nawierzchnie z mieszanki kruszywa 0-63 

mm. Warstwa jezdni dolna rozscielana 

mechanicznie. Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm.Krotność =1,20 

M
2 
 2160.000 

P10   KNR 2-01 0212-

0700 

Roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębier.0.6 m
3
, spycharkami 75 KM z 

transp.samochodami samowył do 5 t do 1 km 

M
3 

  159,000 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



( pieczęć wykonawcy) 

 

 

     FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta .......................................................................................................... 

 

Miejscowość i data.................................................................................................................. 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie Burmistrza Gminy Rymanów dotyczące wzięcia udziału 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„ Modernizację drogi rolniczej nr 802 w m. Bzianka” zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ 

 

1. Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę brutto 

...........................................zł,(słownie:..................................................................................zł) 

w tym obowiązujący podatek VAT ........................%  t.j ..............................zł (słownie 

..................................................................................................................................................), 

cena netto.................................................................................................................zł,(słownie: 

...................................................................................................................................) 

2.Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do .................................... 

3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie        

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz177 z póz. 

zm.) 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

7. Oferta została złożona na.............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 

.......... do ............. 

8.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

    1........................................................................................ 

    2....................................................................................... 

    3........................................................................................ 

    4 ...................................................................................... 

    5 ....................................................................................... 

    6....................................................................................... 

    7 .......................................................................................  

 

 

 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

          

 

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



          zał nr 7 

( pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat ( 2006 -2008) dwóch zamówień związanych z 

przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł każdy. 

 

 

 

l.p. Nazwa zamówienia  Wartość brutto Rok realizacji Nazwa 
zamawiającego 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 

    

 RAZEM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejsce i data 

 

 

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

 

  podpisy osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2              

 
..................................................................             (pieczęć oferenta)  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
(o spełnieniu warunków art. 22 pzp) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Rymanów  prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację drogi rolniczej Nr 802 w 

miejscowości Bzianka” 

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

3 dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, które 

mówi, że z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się: 

1/ dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem 

postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością, 

2/ dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie 

upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, 

3/ dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni 

przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

5/ osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

6/ przedsiębiorców, na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o 

której mowa w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej 

konkurencji polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną, 

7/ dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 

pkt. 1-4 lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie wyjaśnili lub nie uzupełnili 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 22. 

8/ dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili 

innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert. 
 

Data: .........................................                          

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

                                                                                 

(podpis upoważnionego lub upoważnionych 

przedstawicieli) 

 wzór 

 



UMOWA Nr 

  

zawarta w dniu ………………………… w Rymanowie pomiędzy : 

Gminą Rymanów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów, z siedzibą  

w Rymanowie ,ul. Mitkowskiego 14a, w osobie: 

               Pan Jan RAJCHEL                 - Burmistrz Gminy Rymanów  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Łożańskiej Bernardy 

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym", 

a:   

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą". 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, zawarta została umowa następującej treści: 

        

§1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. 

I. „Modernizacja drogi rolniczej Nr.802 w m. Bzianka”  

 

§2 

 

Na przedmiot umowy określony w § l składa się zakres rzeczowy robót, który 

szczegółowo określa  przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część 

niniejszej umowy. 

§3 

1.Ustala się następujące terminy realizacji robót: 

- rozpoczęcie -  po podpisaniu umowy 

- zakończenie -  15 września 2009 r. 

§4 

 

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający sporządził, a Wykonawca nabył formularz Istotnych 

Warunków Zamówienia zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego 

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one dla stron wiążące łącznie z 

niniejszą umową. 

 

        §5 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do      

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy  w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy.  

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszelkich działań na tym terenie. 

6.  

 



§6 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie : 

Gubała Edward  –  PZM i UW w Rzeszowie 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z póź. zm./. 

2. Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia 

odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp  

i przepisów przeciwpożarowych.  

2.Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, 

zabezpieczyć budowę oraz wykonać na swój koszt oznaczenie terenu budowy. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji 

budowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 

4.Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy do stanu poprzedniego  

w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót i przekaże go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do czasu przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych 

oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

Zamawiającego oraz organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą -Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą. 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych przy 

zastosowaniu preferencji krajowych. 

2.Materiały, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 - ustawy 

Prawo budowlane, oraz wymaganiom  istotnych warunków zamówienia.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

§9 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami 

własnymi, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 

 



§10 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą wynagrodzenia.za wykonanie całego 

przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu, jest niezmienne 

wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące do końca zadania. 

2.Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

wynosi netto ……………. zł  , podatek VAT………… zł.  łącznie z podatkiem VAT 

………………  zł. (słownie: ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….)   

3.Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT, określone w ust. 2, mogą ulec zmniejszeniu 

w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. 

§11 

11. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą 

końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym robót. 

12. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

13. Ustala się następujący termin płatności faktury: 

- 30 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi. 

§12 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

określony w § 1 i 2 niniejszej umowy. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi pisemnie 

Zamawiającemu gotowość do odbioru.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 

14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

powiadamiając o tym terminie Wykonawcę na piśmie. 

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

następujące uprawnienia: 

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

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

-jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy.  

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Z czynności odbioru końcowego strony spiszą protokół zawierający wszystkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze. 

6.W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w ust.2 



Wykonawca może powołać komisję i dokonać odbioru jednostronnego, który stanowił będzie 

podstawę do wystawienia faktury końcowej. O terminie takiego odbioru jednostronnego 

Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie przed jego rozpoczęciem. 

7. Prawo jednostronnego odbioru i sporządzenie protokołu odbioru końcowego przysługuje 

również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie 

 o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru. 

§13 

l. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zakres nie 

przekroczy 20 % wartości zamówienia udzielonego niniejszą umową, to Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, 

udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu norm, standardów i parametrów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. Podstawę 

dodatkowego zamówienia stanowił będzie protokół konieczności sporządzony i podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 2. W przypadkach, gdy wartość robót dodatkowych przekroczy określoną w umowie kwotę 

 o 20 %, udzielenie dodatkowego zamówienia z "wolnej ręki" wymagać będzie zgody 

Zamawiającego. 

3.Na roboty dodatkowe Wykonawca sporządzi oddzielną umowę i prześle ją do 

Zamawiającego celem podpisania. 

 

§14 

 

Roboty dodatkowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu 

 o książkę obmiarów, z zastosowaniem przyjętych w drodze przetargu nośników 

cenotwórczych: 

 

                                                          §15 

 

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego realizacji zamówienia 

 z powodu: 

   l/ działania siły wyższej,                

2/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

1.Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne1/ za zwłokę w 

wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

ustalonego w umowie za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, 

2/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

3/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego. 

2.Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

1/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

 



      § 17 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres 12 

miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 18 

 

1. Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 17 niniejszej umowy obowiązującą je 

formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie 

odszkodowanie na ogólnych zasadach art.471 Kodeksu Cywilnego. 

2. Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone 

korzyści. 

 

      § 19 

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy; 

a/ Zamawiający nie ureguluje na bieżąco obowiązku zapłaty faktury i mimo dodatkowych 

wezwań Wykonawcy zalega z zapłatą dłużej niż 30 dni. 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu    odbioru robót. 

c/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich    

 obowiązków wynikających z umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich 

nie 

 wznowił przez okres 4 tygodni mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

b/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie       

 leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

 umowy,   odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie l miesiąca 

 od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać 

 jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

c/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

d/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e/ Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i projektem budowlanym lub też 

    nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. 

3.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.                                            

        § 20         

   W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących 

czynności; 

 1.Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji   

wykonanych  robót według daty odstąpienia od umowy. 

2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca        



zabezpieczy przerwane roboty. 

Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz pełnowartościowych materiałów i urządzeń, których nie 

można wykorzystać do realizacji innych robót. 

Jeżeli przerwanie robót nastąpiło z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany 

pokryć koszty tych materiałów i przejąć je. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiały i urządzenia stanowiące jego 

własność w terminie l-go miesiąca po dniu przerwania robót. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

 

§21 

l. Wszelkie zmiany , jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu 

stron. 

2.Na mocy ustawy Prawo Zamówień Publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem 

nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzanie nowych postanowień 

do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

     §22 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

 i ustawy Prawa zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla 

Zamawiającego.                                                                             

 

§23 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze 

stron, tj. dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

Kontrasygnata: 

 


