
Znak: INW.341 / 10 / 2010

                                                                            Rymanów, dnia 08.09.2010r.

G M I N A    R Y M A N Ó W
ul. Mitkowskiego 14A

38 - 480 Rymanów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759. ) 

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:

''Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych 
nr 130251R (dz. Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 
741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich 
wyposażenie  w  elementy  poprawiające  bezpieczeństwo 
ruchu drogowego''

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 
08.09.2010r.

CPV – 45.23.31.42-6



1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gmina Rymanów  
ul. Mitkowskiego 14 A,  
38-480 Rymanów
 tel. 134355006,  faks 134355765

2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, 
poz. 759), zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia  jest:  zamówienia  jest  remont  nawierzchni  –  w  granicach  pasa 
drogowego - zniszczonych w wyniku długoletniej eksploatacji dróg gminnych publicznych nr 
130251R  (dz.  Nr  1015/1  ul.  Szkolna)  i  130252R  (dz.  Nr  741,  742  –  ul.  Słoneczna)  w 
miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na ciągu drogowym o dużym znaczeniu komunikacyjnym polegający na :

1. wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych – 1,6480 km,
2. wykonaniu robót ziemnych w części drogowej – 316,8m3,
3. wykonaniu odwodnienia drogi – 1906,0 mb,
4. wykonaniu chodników z kostki bruk. bet. - 1297,5 m2
5. wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni – 426,0 m2
6. wykonaniu wzmocnienia istniejących  podbudów – 8430,0 m2

      7.  wykonaniu oznakowania przejścia dla pieszych – 20,0 m2

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. –   Załącznik nr 7 SIWZ  

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Roboty należy wykonać siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców, zgodnie 
ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, pod warunkiem 
wskazania zakresu prac w  załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca będzie  ponosił  pełną  odpowiedzialność  wobec Zamawiającego  i  osób 
trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców

- Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  dokumentów  potwierdzających,  że 
zastosowane  do  wykonania  materiały  odpowiadają  określonym  normom  lub 
specyfikacjom  technicznym  w  postaci  aprobat  technicznych,  deklaracji  zgodności, 
atestów higienicznych itp.

- Wykonawca zamiast dokumentów określonych powyżej, może złożyć zaświadczenie 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone produkty 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub zaświadczenie 
niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności  działania 
Wykonawcy z normami jakościowymi albo złożyć równoważne dokumenty wystawione 
przez podmioty mające swą siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego  lub  inne  dokumenty  inne  dokumenty  potwierdzające 
odpowiednio  stosowanie  przez  Wykonawcę  równoważnych  środków  zapewnienia 
jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem .
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4. Zamówienia częściowe oraz informacja o ofercie wariantowej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

6. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  30 listopada 2010 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające
     spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  poniższe  warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące art. 22 ust. 1  ustawy Pzp.
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:  
 -  wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
-  co  najmniej  dwóch  zamówień  w  zakresie  wykonywania  robót  budowlanych 
odpowiadających  rodzajem robotom budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  tj. 
wykonał remont nawierzchni o wartości  nie mniejszej niż  2 000 000 zł netto.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy przedłożą:
-  wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem 
terminu składania ofert ,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
o  wartości  i  zakresie  podanym  powyżej,  z  podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  prawidłowo  ukończone,  według  wzoru  stanowiącego 
Załącznik nr 3 do SIWZ
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
    wykonania zamówienia 
    W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek
   można spełniać łącznie.
      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
      Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże 

dysponowanie:
- Kierownikiem budowy  - branża drogowa

Niniejsza osoba powinna – posiadać:
a) łącznie co najmniej 5–letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy w 
nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami w zakresie budowy dróg
b)  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń 
w specjalności drogowej.
W  celu  potwierdzenia  spełniania  niniejszego  warunku  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wskazać:
- osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacją na temat  kwa-
lifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji  zamówienia 
oraz zakresu wykonywanych czynności zgodnie ze  wzorem -  Załącznik nr 4 do SIWZ. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  Oświadczenie,  że  osoba,  która  będzie 
uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia, posiada wymagane uprawnienia.
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3. Znajdować  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
niniejszego zamówienia. 

Opis sposobu oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca:
a) wykaże w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
    krótszy – w tym okresie, średni roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży
    minimum 1 000 000 zł,
b) posiadać środki finansowe własne lub zdolność kredytową w wysokości minimum  
     500 000 zł,
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
    działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum  500 000 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedłoży:
1)   rachunek zysków i strat (a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat), a w 
przypadku  Wykonawców  nie  zobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania 
finansowego  inne  dokumenty  określające  przychody  netto  ze  sprzedaży  –  za  okres 
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 
ten okres;

2)  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których 
Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu  składania  ofert,  potwierdzającą  posiadanie  przez  Wykonawcę  środków 
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej 
wysokości;

3)  ważną na dzień składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie prowadzonej  działalności  związanej  z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 500 000 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie  zamówienia, oceniana 
będzie łączna sytuacja finansowa. 

4. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wyko-
nawcę dokumentów.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 
ustawy Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp 
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego Wykonawcy.
2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego od-
działu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty wszystkich Wykonawców).
3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie  określonym w art. 24 
ust.1 pkt 4-8 u.P.z.p., wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
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W przypadku wspólnego ubiegania się  Wykonawców o udzielenie zamówienia, w ofercie 
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z Wykonawców.

W  przypadku  Wykonawcy  mającego  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania  
poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  złoży  w  odniesieniu  do  nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -  
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, w ofercie 
należy złożyć przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5) Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia art.24, ust.1 - Załącznik nr 5 

do  SIWZ 
 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wówczas Wykonawca zo-
bowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące, że będzie dyspono-
wał zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia tzn.:
przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbęd-
nych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.  
5. W przypadku gdy  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt  4  1), 2), 3), 4) ,
przekłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające że:

1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 

2) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert . 

3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub  administracyjnego miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp

5) Jeżeli w  miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.
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8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  zamówienia (konsorcjum) winni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7  SIWZ. Jednocześnie Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się  zamówienie przedstawią
porozumienie (umowę) określające sposób współdziałania i zakres prowadzonych przez nich
prac.

9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego.

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
dokonywane będą w złotych polskich.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Formularz oferty
- ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” z załączonymi wymaganymi 
oświadczeniami i dokumentami
- ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach 
stanowiących załączniki  do SIWZ
2. Forma oferty
- oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
- treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
-  pożądane  jest  ponumerowanie  kolejnych  stron  oferty  oraz  zaleca  się,  aby  wszystkie 
dokumenty  tworzące  ofertę  były  spięte  –  zszyte  w  sposób  uniemożliwiający  ich 
dekompletację
- oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej 
następująco:
''Remont  nawierzchni  dróg  gminnych  publicznych  nr  130251R  (dz.  Nr  1015/1  ul. 
Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich 
wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego''
- informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie 
później niż  w terminie składania  ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, muszą 
być oznaczone klauzulą: 
„NIE  UDOSTĘPNIAĆ.  INFORMACJE  STANOWIĄ TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA W 
ROZUMIENIU ART. 11 UST 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” 
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z pózn. zm.) i powinny być odrębna częścią  
nie złączoną z ofertą w sposób stały
3. Podpisy
- osoby uprawnione do reprezentacji  wykonawcy/wykonawców muszą podpisać: formularz 
Oferta, załączniki, miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany
- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo  określające  jego  zakres  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji Wykonawcy
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Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Forma dokumentów.
Wymagane dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być
opatrzone klauzulą 
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału
oraz notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę
kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
5. Zmiana, wycofanie oferty. 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana
lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
6. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty – wzór Załącznik nr 1 do SIWZ 
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
- wzór Załącznik nr 2 do SIWZ
c) Wykaz wykonanych robót budowlanych – wzór Załącznik nr 3 do SIWZ wraz 
z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
d) Informację  dotyczącą osób   uczestniczących  w wykonaniu  zamówienia  - 
wzór  Załącznik nr 4 do SIWZ
e) Oświadczenie  Wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  –  wzór 
Załącznik nr 5 do SIWZ
f) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika  bezpośrednio  ze  złożonego  w  ofercie  odpisu  z   właściwego  rejestru  w 
przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamowienia, 
dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ.
2) Wyceniony Przedmiar Robót.

       3) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania – Załącznik nr 8.

12. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, przekazując zapytanie na piśmie, na adres Zamawiającego.
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania  
ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego nie  później  niż  do  końca dnia,  w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający  jednocześnie  przekaże  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  wszystkim 
Wykonawcom,  którym   przekazał  niniejszą  SIWZ  oraz  zamieści  je  na  swojej  stronie 
internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 
Zmiany w treści SIWZ:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Za-
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mawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  Zamawiający 
przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej.

2) Jeżeli zmiana treści niniejszej SIWZ prowadzi do zmiany treści ogło-
szenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści zmiany w BZP.

3) Jeżeli  w/w  zmiana  jest  istotna,  w  szczególności  dotyczy  określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udzia-
łu w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o co najmniej taka liczbę dni, która zapewni , że termin składania ofert 
nie będzie krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjal-
nych Publikacji Wspólnot Europejskich.  

4) Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz 
na stronie internetowej.

5) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

13. Zebrania Wykonawców 
Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań Wykonawców

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są

MARIUSZ SZARAN  - Inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa  i Gospodarki  
            Przestrzennej UG Rymanów – sprawy dotyczące przedmiotu 

                                     zamówienia
                                     tel. 13 43 56 965 ,  faks 13 43 55 765
                                      Poniedziałek – 8.00 – 16.00
                                      Wtorek – Piątek – 7.00 – 15.00
MARIUSZ BĘBEN  - Inspektor ds. zamówień publicznych – sprawy dotyczące procedury 
                                  przetargowej
                                     tel. 13 43 56 845 ,  faks 13 43 55 765
                                     Poniedziałek – 8.00 – 16.00
                                     Wtorek – Piątek – 7.00 – 15.00

15. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty  należy  sporządzić  ściśle  według  określonych  w  SIWZ  wymagań  i  składać  na  adres 
Zamawiającego:

Urząd Gminy w Rymanowie  (SEKRETARIAT)
ul. Mitkowskiego 14 A
38-480 Rymanów
nie później niż do dnia 24 września 201  0 r. do godz. 9   00  .

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom.

Jeżeli  oferta  wpłynie  do  Zamawiającego  pocztą  lub  inną  drogą  np.  poczta  kurierska,  o  terminie 
złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
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16. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi   w dniu   24 września 201  0 r.     do godz. 9 10 w Urzędzie 
Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 A – świetlica pok. nr 24 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty,  
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
4.  Koperty  oznakowane  dopiskiem  "ZMIANA"  zostaną  otwarte  przed  otwarciem  kopert 
zawierających  oferty,  których  dotyczą  te  zmiany.  Po stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5.W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym:
a) ilość kopert wchodzących w skład otwieranej oferty,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
c) informacje dotyczące ceny oferty zawarte w Formularzu Oferty
6. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

17. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofer-

tą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin zwią-

zania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłuże-
nie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

18. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca  oblicza  cenę  oferty  na  podstawie  przedmiaru  robót  i  dodaje  wartość  podatku  VAT. 
Wykonawca poda cenę oferty brutto, w tym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) dla przedmiotu 
zamówienia.  Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  dodatkowych  prac  niezbędnych  do  należytego 
wykonania  zamówienia.   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  i  określenia  wartości  we 
wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych. Cenę podaje się w złotych polskich, 
liczbą i słownie. 
Wynagrodzenie  ryczałtowe,  ustalone w drodze przetargu nie  podlega zmianom do końca okresu 
realizacji robót. Wynagrodzenie netto oraz kwota podatku VAT mogą ulec zmniejszeniu w przypadku 
zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych  wynikłych  w  trakcie  realizacji 
inwestycji, a nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości 
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało 
się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do  przewidzenia,  jeżeli  z  przyczyn 
technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia  dodatkowego  od  podstawowego 
wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich  kosztów  lub  wykonanie  zamówienia 
podstawowego  jest  uzależnione  od  wykonania  zamówienia  dodatkowego    -  wynagrodzenie 
Wykonawcy płatne będzie po przedstawieniu szczegółowej kalkulacji robót wg stawek określonych w 
ofercie  przetargowej  wraz  z  uzasadnieniem  konieczności  ich  wykonania  na  podstawie  odrębnej 
umowy.
 Przedmiar robót dołączony do SIWZ jest dokumentem na podstawie którego Wykonawca sporządzi 
kosztorys ofertowy, metodą uproszczoną.
Wykonawca obliczy cenę oferty wg. następujących zasad:
a) cena jednostkowa każdej pozycji  kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie 
robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie: koszty zakupu i zysk
b) ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych 
w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu robót opisanego w przedmiarze 
robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
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19. Kryteria oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert:
cena ryczałtowa   = 100 %.
2. Sposób oceniania ofert:
W kryterium "cena" zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny;

cena oferty z najniższą ceną
-------------------------------------------- x 100 % x 100 = ilość punktów
cena oferty badanej

3. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej wg. powyższego wzoru.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie 
na podstawie zastosowanego kryterium oceny ofert. 

20. Oferta z rażąco niską ceną
1.  Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się w do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki, 
w szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania 
techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
2) jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdza,  że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przeiotu zamozamówienia

21. Uzupełnienie oferty.
Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia 
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert.

22.  Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
a)  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 
Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, 
z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty, 
zgodnie z treścią art. 87 ust.2 ustawy Pzp niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,  
którego oferta została poprawiona
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
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Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy  dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem 
treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a)  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny oferty  wiarygodności 
przedstawionych  przez  Wykonawców  dokumentów,  oświadczeń,  wykazów,  danych  i 
informacji. 
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie  
oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  –  oferta  zostanie  przez  Zamawiającego 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt  3 ustawy Pzp 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

23. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 
ustawy Pzp.

24. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy  dokonywaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  stosował  będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę   i  adres 

Wykonawcy,  którego ofertę  wybrano oraz uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także nazwy 
(firmy),  siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli  oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,

b) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne 
i prawne,

c) Wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) Terminie, po którego  upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w pkt 1, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.

4. Miejsce i termin podpisania umowy, zostanią wskazane Wykonawcy, w odrębnym piśmie. 

25. Informacje dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej,
3. Jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do  
informacji publicznej,
4. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie,
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5. Podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.
b)  w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  zawarte  w  niniejszej  
SIWZ.
6.  Zmiana  i  uzupełnienie  umowy,  wymaga  aneksu  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności. 
7. Dopuszcza się zmiam redakcyjnych umowy (np.: zmiana danych stron w rejestrach). 
8.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
- w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów
budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania ta-
kich dokumentów wykonawcy,
- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
- zawieszenia robót przez Zamawiającego,
- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpo-
wiada Wykonawca
- zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do 
takiej zmiany,
b) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 
przypadkach:
- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
- rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót,
c) inne zmiany:
- w zakresie personelu wykonawcy lub zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
- o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
- w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie,
- w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
d). warunki zmian:
- inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapew-
nienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

26. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali  się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,
-  złożyli  oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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27. Środki ochrony prawnej.
1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego
przysługuje odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
2.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa Krajowej  Izby Odwoławczej  w formie  pisemnej  albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,  jeżeli  przesłanie jego 
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2  ustawy Pzp. 
3.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu czynności,  do której  jest  on zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności. 
Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą elektroniczną  
informacji  o  czynności  Zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia.  Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 
dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w Biuletynie  Zamówień Publicznych  lub  SIWZ na 
stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
5.  Jeżeli  Zamawiający  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia,
b)  1  miesiąca  od  dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6.  W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zama-
wiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres i nr faksu Zamawiającego.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą, faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcami drogą 
elektroniczną.
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29. Podwykonawstwo.
1.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom.  Wskazanie  niniejszego  nastąpi  w 
Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia 
podwykonawcom.

30. Wykaz załączników do SIWZ.

1. Formularzu Oferty – Załącznik nr 1.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.

3. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 3.

4. Informacja na temat osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – Załącznik nr 4.

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5.

6. Wzór umowy – Załącznik nr 6.

7. Przedmiar robót – Załącznik nr 7.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania – Załącznik nr 8.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Przewodniczący Komisji przetargowej:

Zatwierdził:

Rymanów, 08-09-2010r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y
Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R 

(dz. Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości 
Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14A
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

Nazwa i adres ………………………………………………………….…………...
Nr  telefonu .....................................................................................................
Nr faksu: .........................................................................................................
Adres e- mail: …..............................................................................................
Nr konta bankowego: …..................................................................................
Uprawomocniony przedstawiciel 
Wykonawcy..........................................................................................
Osoby do  kontaktów:  .......................................................................................

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 
3) cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ 

wynosi:
wartość netto: .........................................................................

VAT ....... % ..........................................................................

wartość brutto: ..........................................................................

Słownie: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............

4) oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ, 
5) niniejsza oferta jest ważna przez  30  dni, 
6) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w tym warunki płatności tam określone, 
7) w przypadku  uznania  mojej  oferty  za  najkorzystniejszą,  zobowiązuję  się  zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicz-

nych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), żadne z informacji zawartych w 
ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności in-
nym uczestnikom postępowania: 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9) Części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli do-
tyczy): 

 
Lp. Zakres prac do wykonania Kwota netto Podatek VAT Kwota brutto

RAZEM:

Data: ............................      …………………………………………………       
            Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. Nr 
1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz 
ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego'' nawierzchni 
dróg.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

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

Oświadczamy:

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U.2010, nr 113, poz.759) spełniamy warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

1. posiadamy uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie 
3. dysponujmy  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do 
wykonania niniejszego zamówienia;
4. znajdujemy się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej 
wykonanie niniejszego zamówienia;

…...................... dnia ..........................                                  ………………….…………………….. 
                                                                                                     (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

   Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. 
Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza 
oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego'' 
nawierzchni dróg.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

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

Wykaz wykonanych robót Budowlanych

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty:

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Opis wykonanych 
robót

Wartość netto 

wykonanych 

robót

Data i miejsce 
wykonania 

zamówienia 

(zgodnie z 
zawartą 
umową)

Odbiorca 

(nazwa , adres 
,telefon)

Wykaz musi zawierać roboty budowlane o wartości przedmiotu zamówienia wskazanej w 
pkt 7 SIWZ  poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane 
należycie (referencje).

……........…..dnia………………                   …........…................................................ 
                 (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

18



Załącznik nr 4 do SIWZ

   Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. 
Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza 
oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego'' 
nawierzchni dróg.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

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

Informacja na temat osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

L.p. Nazwisko i imię Zakres czynności 
przy realizacji 
zamówienia

Kwalifikacje 
zawodowe i 
doświadczenie

Podstawa 
dysponowania 

osobą

Do powyższego  wykazu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć swoje  oświadczenie 
stwierdzające, iż osoba wymieniona w wykazie personelu określonego w pkt 7 SIWZ posiada 
wymagane uprawnienia. 
W przypadku gdy Wykonawca wskaże, iż będzie dopiero dysponował w/w osobami, to do 
oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób.

....................................., dnia ........................          

                                                                                               .................................................... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

   Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. 
Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza 
oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego'' 
nawierzchni dróg.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

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

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczamy, że nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia w przypadkach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010,  Nr 113, poz. 759) 
w postępowaniu na udzielenie zamówienia:

....................................., dnia ........................          

                                                                                               .................................................... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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  Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR 

UMOWA Nr INW.342/  /2010

zawarta w dniu ......................................2010 roku w Rymanowie pomiędzy :

Gminą Rymanów  (NIP 684-23-77-352), 

reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów, 

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

 …...................................... - …...............................................

zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",

a  ..............................................................................

mającym swą siedzibę ................................................  - reprezentowanym przez :

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

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  inwestycyjne  pn.  ''  Remont 
nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. 
Nr  741,  742  –  ul.  Słoneczna)  w  miejscowości  Milcza  oraz  ich  wyposażenie  w  elementy 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego''    polegający na:  

− wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych – 1,6480 km,
− wykonaniu robót ziemnych w części drogowej – 316,8 m3,
− wykonaniu odwodnienia drogi – 1906,0 mb,
− wykonaniu chodników z kostki bruk. bet. - 1297,5 m2
− wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni – 426,0 m2
− wykonaniu wzmocnienia istniejących  podbudów – 8430,0 m2
− wykonaniu oznakowania przejścia dla pieszych – 20,0 m2

§2

Na przedmiot umowy określony w § l składa się zakres rzeczowy robót, który szczegółowo określa 
przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej umowy.
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§3

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:

− rozpoczęcie  – od dnia podpisania umowy
− zakończenie –   30 listopada 2010 roku.

§4
Strony zgodnie  ustalają,  że  Zamawiający  sporządził,  a  Wykonawca pobrał  formularz  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia  zawierających  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.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do siedmiu dni od daty 
podpisania umowy.

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich 
działań na tym terenie.

§ 6

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie : .....................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie : ..............................

3.  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.
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§ 8

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

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, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu budowlanego oraz 
specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót.

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

Strony  postanawiają,  że  przedmiot  umowy  realizowany  będzie  zgodnie  z  ustalonym  terminem 
wykonania i odebrany po wykonaniu zadania.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami własnymi 
lub  w  systemie  generalnego  wykonawstwa,  zgodnie  z  dokumentacją,  sztuką  budowlaną, 
warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami i przepisami.

2. W  przypadku  wykonywania  robót  przez  podwykonawców  za  ich  działania  i  zaniechania 
Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Przed  zawarciem  umów  z  podwykonawcami  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego 
zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Z chwilą  wejścia  podwykonawców na teren budowy,  Wykonawca zobowiązany jest  pełnić 
funkcje koordynacyjne w stosunku do wykonywanych przez nich robót.

§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu 
umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi:

Netto: ….......................................                          Podatek VAT: ….........................

Brutto: …..................................... , (słownie:   …...................................................................................

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

3.Wynagrodzenie  netto  oraz  kwota  podatku VAT,  określone w ust.  2,  mogą ulec  zmniejszeniu  w 
przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

§12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie jedną fakturą 
końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.

3. Ustala  się  następujący  termin  płatności  faktury  -  w  terminie  14 dni,  licząc  od  daty  jej 
doręczenia wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.
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§13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 
1 i 2 niniejszej umowy. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
pismem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego za potwierdzeniem jego doręczenia. 

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.

§14

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , nieobjętych 
zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 %  realizowanego zamówienia 
udzielonego  niniejszą  umową,  niezbędnych  do  jego  prawidłowego  wykonania,  których 
wykonanie stało się konieczne  na skutek sytuacji  niemożliwej wcześniej  do przewidzenia, 
jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
wykonanie  zamówienia  podstawowego  jest  uzależnione  od  wykonania  zamówienia 
dodatkowego  -  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.
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§15

1.  Wykonawca udziela  Zamawiającemu  5 lat  gwarancji  na roboty objęte  niniejszą umową.  Bieg 
terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad i 
usterek od daty potwierdzenia ich usunięcia i  przekazania obiektu Zamawiającemu jako należycie 
wykonanego.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady wykonanych robót jak i 
wady materiałów użytych do wykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy.

3. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu 
umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

4. Jeżeli Wykonawca w wykonaniu swoich obowiązków w okresie gwarancji wymieni część rzeczy 
objętej  przedmiotem umowy,  termin  gwarancji  biegnie  na nie  na nowo od chwili  przekazania  ich 
Zamawiającemu.

§16

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za  zwłokę  w  wykonaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru  w  wysokości   1,0  % 
wynagrodzenia ustalonego w umowie za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

2/  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości   1,0  % 
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 15 % wynagrodzenia 
umownego.

§17

Strony  zastrzegają  prawo  Zamawiającego  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§18
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 faktur  i  mimo dodatkowych wezwań 
Wykonawcy zalega z zapłatą dłużej niż 30 dni po upływie terminu zapłaty, określonego w § 12 pkt. 3 
niniejszej umowy.

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.
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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.

f/ Wykonawca nie przestrzega harmonogramu robót bądź naliczy je z pominięciem harmonogramu 
bez ważnej obiektywnej przyczyny.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 
odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§19

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 z winy której 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.

§20

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany.  

§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 
o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
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2.  Spory  wynikłe  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygał  będzie  sąd  powszechny  właściwy  dla 
Zamawiającego.

§22

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron, tj. 
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

 WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata:
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Załącznik nr 8 do SIWZ

   Przetarg nieograniczony: Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. 
Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 – ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza 
oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego'' 
nawierzchni dróg.

1. Zamawiający:

GMINA RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanów

2. Wykonawca:

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

Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania

l.p. Zakres rzeczowy Wymiary

KOSZT REALIZACJI Termin

zakończenia

elementuNetto Brutto

1 Roboty przygotowawcze i 
pomiarowe

1648,00 mb

2 Odwodnienie dróg

1154,00 mb

3 Podbudowa dolna

z kruszywa łamanego 5434,00 m2

4 Podbudowa górna

z mieszanek mineral.-bitum. 8430,00 m2
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5 Ułożenie nawierzchni 
asfaltowej – warstwa 
ścieralna  8430,00 m2

6 Ułożenie chodników z 
kostki brukowej

1297,50 m2

7 Roboty wykończeniowe i 
wykonanie poboczy

3296,00 m2

938,00 m2

8 Oznakowanie poziome, 
pionowe + 

bariery ochronne

20,00 m2

9,00szt

102,00 mb

....................................., dnia ........................          

                                                                                               .................................................... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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