
Rymanów, 22.06.2010

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 prowadzonego w trybie

 przetargu nieograniczonego

na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.:

„ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno -  
kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ”

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst  
jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późniejszymi zmianami).



ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne.

1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.

 Gmina Rymanów ogłosiła w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr 163319-2010; data  
zamieszczenia: 23.06.2010 oraz  na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej  
Gminy przetarg nieograniczony na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno -  
kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ”

Adres korespondencyjny Zamawiającego:

Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem 
należy kierować na adres:

 Gmina Rymanów  ul. Mitkowskiego 14 A,  38-480 Rymanów tel. (0-13) 4355006 
fax. (0-13) 4355765, e- mail: przetargi@rymanow.pl

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez oferentów 
powyższego wymogu.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami i do udzielania wyjaśnień jest:

Waldemar Karp   - Inspektor Referatu Inwestycji, Drogownictwa  i Gospodarki  
    Przestrzennej UG Rymanów tel. 01343 57975, fax 0134355765 

   e- mail: inw@rymanow.pl

Zgodnie z art. 8 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, z wyjątkiem informacji  
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa zawiera art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu  
nieuczciwej konkurencji - Dz. U. Nr 126, poz. 1071), zgodnie z którym przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,  
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności.

2. Opis procedury udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – 
Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami..

Zamawiający do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołał Komisję  
przetargową zgodnie z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych.



 Spośród złożonych ofert Komisja przetargowa wskaże ofertę najkorzystniejszą tj. taką, która 
zostanie dopuszczona do przetargu i uzyska największą ilość punktów w ocenianym kryterium 
opisanym w pkt. 19 niniejszej specyfikacji.

Umowa z oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana przez 
Zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym w piśmie informującym o wyniku przetargu.

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej  
lub faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w 
pkt. 1 niniejszej specyfikacji a zamawiający otrzymał go w formie pisemnej nie później niż w terminie  
7 dni od dnia upływu  składania ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul.  
Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ” w zakresie: Z skrzyni SR stacji transformatorowej 
Klimkówka 3 wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do szafy SO o dł. 66m. Z szafy SO ułożenie 1344 
m kabla  YAKY 4x35 mm2 oraz zabudowa 33 słupów anodowanych naturalnie z 33 szt. opraw z 
rastrem dużym z stali nierdzewnej w dół z kloszem nieprzeźroczystym i niemalowanym daszkiem.  
Układ trójfazowy bezpośredni zabudowany wraz  z sterowaniem z szafie SO wg projektu. Demontaż 6 
szt. opraw oświetleniowych, 425 m przewodu Al oraz osprzętu na istniejącej linii nN.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, projekt budowlany.

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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty.

- 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 

 
4. Części zamówienia i dopuszczenie oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o  

dokumenty zawarte w specyfikacji.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów



- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6  

i 7  lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz określenie finansowania zamówienia.  

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

ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A PRZYSZŁYM WYKONAWCĄ ZAMÓWIENIA ODBYWAĆ SIĘ  
BĘDĄ W ZŁOTYCH POLSKICH.  ZAMAWIAJĄCY   NIE   PRZEWIDUJE  ROZLICZEŃ  W  WALUTACH 
OBCYCH. 

6. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia  03 wrzesień 2010 roku.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje zmianę terminów realizacji zamówienia.

Skrócenie terminu realizacji zamówienia nastąpi gdy z ważnych przyczyn społecznych lub gospodarczych 
wykonanie zamówienia wymaga skrócenia terminu jego wykonania, a wykonawca wyrazi zgodę na skrócony 
termin jego wykonania.  Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić z powodu 
działania siły wyższej oraz  przyczyn zależnych od Zamawiającego oraz zlecenia robót dodatkowych,  
nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 
wykonania zamówienia dodatkowego.   



7. Wadium przetargowe.
Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium.

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Zamawiający udzieli  
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod  
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji nie wpłynął do Zamawiającego nie później niż  
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym  
mowa powyżej lub dotyczy udzielanych już wyjaśnień – Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo  
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu  
składania wniosku

- Treść zapytań wraz z Wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i  
udostępni na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania potencjalnych wykonawców.

9. Modyfikacje w dokumentacji przetargowej.

Tryb wprowadzania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić  
treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  
którym przekazano SIWZ i zamieści ją na stronie internetowej.  

Przedłużenie terminu składania ofert 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć termin ich składania o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający poinformuje o przedłużonym terminie składania ofert wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz  
zamieści informacje na stronie internetowej i BZP.

ROZDZIAŁ II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT.

10.Koszt sporządzenia oferty.

Koszty  opracowania  i  dostarczenia  oferty  oraz  uczestnictwa w  przetargu obciążają  wyłącznie  wykonawcę.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11.Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do oferentów o przedłużenie 
terminu związania o kolejne 30 dni. Oferent niespełniający tego żądania nie ponosi żadnych konsekwencji.

12.Opis sposobu przygotowania ofert, język sporządzenia oferty.

A. OFERTA
-  ofertę  stanowi  wypełniony  formularz  „OFERTA”  z  załączonymi  wymaganymi  oświadczeniami  

dokumentami
-  ofertę  należy  sporządzić  zgodnie  z  treścią  SIWZ oraz  treścią  zawartą  w  formularzach  stanowiących  

załączniki  do SIWZ



- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami  
załączonymi do SIWZ

B. 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 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:
„ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości  

Klimkówka . Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.”
-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 niezłączoną z  
ofertą w sposób stały

C. 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

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

D. 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.

 
E. ZMIANY. 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”.

13. Informacja o warunkach, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek 
dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki. 

A. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a/.  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  
obowiązek posiadania takich uprawnień

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 



B. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy –  
Prawo Zamówień Publicznych w treści formularza OFERTA.

W celu  potwierdzenia  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo  
zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej,  
jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  
gospodarczej ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. Aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie  
zalega z opłaceniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek,  na  
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  
ofert. 

W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający 
żąda:

4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o  
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ

5. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie  
dysponował wykonawca, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ. Zamawiający żąda 
przedstawienia pisemnego zobowiązania innych przedmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie  
dysponował

6. wykazu osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności o  
treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ, a także przedstawienia pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał  
osoby, którymi będzie dysponował

W celu potwierdzenia  warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: 

7. sprawozdania finansowego/bilansu oraz rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez  
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia o badanym sprawozdaniu/ o  
badanym bilansie oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku w wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i  



należności – za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- za ten okres

8. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

9. polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto  
wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał  
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3  m-ce przed upływem terminu 
składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca osoby,  
której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż  
6 m-cy przed terminem składania ofert, albo zaświadczenie 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, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się  
takiego zaświadczenia.

C. Konsorcjum wykonawców.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielanie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta wykonawców została wybrana – Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.

14. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty sporządzane ściśle według określonych wymagań należy składać na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14 A

38-480 Rymanów

nie później niż do dnia 7 lipca  2010 r. do godz. 9 00.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom 
bez otwierania.



Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. poczta kurierska, o terminie złożenia oferty  
decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III.

OTWARCIE I OCENA OFERT.

16. Otwarcie ofert.

Publiczne  otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  07  lipca  2010  r.  o  godz.  910 w  Urzędzie  Gminy  w  
Rymanowie ul. Mitkowskiego 14 A – świetlica.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda  kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

1) Imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów,
2) Cen ofert.
3) Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności.

 Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane zostaną w dokumentacji przetargowej. Informacje 
powyższe przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli  obecni  przy otwarciu ofert  na ich  
wniosek. Otwarcie ofert jest jawne.

16a. Korekta ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  
złożonych ofert. 

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

Zamawiający  odrzuci  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki  rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

i niezwłocznie zawiadomi  o tym   Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17. Powody odrzucenia oferty. 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,



-  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki  
rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. Wykluczenie z postępowania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli  
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że  
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;

3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

19. Sposób dokonania oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

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

1. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej  
wg. powyższego wzoru.

2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie  

zastosowanego kryterium oceny ofert. 

20. Ogłoszenie o wyborze oferty.

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,   Zamawiający  zawiadomi  wykonawców,  którzy  
złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Wykonawcy, siedzibę albo miejsce zameldowania i adres  
wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru



- nazwy i siedziby wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym  
kryterium ceny wraz z punktacją

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Powyższe informacje zamieści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

21. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł przeznaczyć zwiększyć te kwotę  
do ceny najkorzystniejszej oferty

c) jeżeli zostały złożone oferty cenowe o takiej samej cenie i na wezwanie Zamawiającego zostały złożone 
dodatkowe oferty o takiej samej cenie

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

e) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie zostały mu 
przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie przewidziana została w ogłoszeniu o 
zamówieniu.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie  
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i złożyli oferty – podając uzasadnienie  
faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zmówienia z przyczyn leżących po stronie  
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające wykluczeniu, przysługuje roszczenie o zwrot  
uzasadnionych kosztów uczestnictwa  w postępowaniu , w szczególności kosztów przygotowania oferty.  
Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 
kolejnego postępowania które dotyczy i obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
zgodnie z art. 147 Pzp.

23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 
postępowania w celu zawarcia umowy.

 Z wykonawcą,  który złożył  najkorzystniejszą ofertę  –  Zamawiający zawrze umowę w terminie  nie  
krótszym:

- niż  5 dni, o ile Wykonawca potwierdzi faxem lub droga elektroniczną otrzymanie zawiadomienia

- niż 10 dni, w przypadku zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia



lub przed upływem ww. terminów, w przypadku gdy:

a) złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu

b) nie odrzucono żadnej oferty

c) nie wykluczono żadnego wykonawcy

Wzór umowy stanowi integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty złożonej przez  
potencjalnego oferenta. 

24. Protesty i odwołania.

 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych  
„Środki ochrony prawnej”.

25. Wykaz załączników.

Zamawiający dostarcza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 Pzp,
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych zamówień – doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu
Załącznik nr 7 - Wzór formularza umowy
Załącznik nr 8 – Projekt budowlany 
Załącznik nr 9 - Przedmiar robót.
Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

została opracowana przez Komisję Przetargową.

Przewodniczący Komisji przetargowej:

Zatwierdził:

Rymanów, 22.06.2010



Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y
Nazwa Zamawiającego: GMINA RYMANÓW

Oferent:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

3. Nr  telefonu ................................................................................................

4. Nr. faxu: ....................................................................................................

5. Adres e- mail: …...........................................................................................

6. Nr konta bankowego: …..................................................................................

7. Uprawomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa: 
.................................................................................................................

      8 . Osoby do  kontaktów:  ...............................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: 

„ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Osiedlowej  
w miejscowości Klimkówka ”

oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

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

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

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

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

cena jest podana w złotych polskich.

O ś w i a d c z e n i a  o f e r e n t a
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonego przez Zamawiającego 

w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi.
3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 

czynności określonych w niniejszej SIWZ.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a  

także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

określonego w niniejszej SIWZ.



6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminów ważności oferty wskazanego w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, jeżeli  
przyznany zostanie nam kontrakt.

8. Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w 
określonym czasie.

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
- siłami własnymi
- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do oferty
10. Niniejszym oświadczamy, iż obejrzeliśmy teren budowy i obiekty, gdzie mają być wykonywane roboty.
11. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 24 Prawa o zamówieniach publicznych.
12. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym: są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
13. Do niniejszego „Formularza ofertowego dołączone są dokumenty, zgodne z wymaganiami zawartymi 

w pkt. 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Załącznik nr 1 - formularz oferty, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej  
specyfikacji  wraz z kosztorysem ofertowym

Załącznik nr 2 - pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177),

Załącznik nr 3 -wykaz wykonanych zamówień – doświadczenie zawodowe + dokumenty potwierdzające 
należyte ich wykonanie
Załącznik nr 4 - wykaz części zamówienia, których wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Załącznik nr 5 - wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia + kserokopie uprawnień

Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 7 – parafowany wzór umowy,

Załącznik nr 8 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
gospodarczej
Załącznik nr 9 – Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 10 – Aktualne zaświadczenie z ZUS
Załącznik nr 11 – sprawozdanie finansowe lub rachunek zysków i strat  za ostatni rok obrotowy
Załącznik nr 12 – informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność 
kredytową wykonawcy
Załącznik nr 13  – polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności  
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Data: ............................ ...............................................
           Podpis uprawnionego przedstawiciela



Załącznik nr 2 

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

 (pieczęć oferenta)

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Rymanów prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na  zadanie pn:  „ Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul.  
Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ”

oświadczamy, że:

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:

-  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli  
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;

-  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

-  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

-  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z  
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



-  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,  
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

-  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust 1 pkt. 1-3

-  wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć na wynik prowadzonego postępowania

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

                                                                                                                       



Załącznik nr 3.

D O Ś W I A D C Z E N I E   Z A W O D O W E

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie 
(referencje)
Wykaz musi zawierać roboty budowlane o wartości minimum przedmiotu zamówienia, poparte 
dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje)

Lp. Opis wykonanych robót Wartość brutto 
wykonanych robót

Data wykonania 
zamówienia 

(zgodnie z zawartą 
umową)

Miejsce wykonania

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



Załącznik nr 4

….....................................................  
pieczęć oferenta

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA 
POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM.

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

RAZEM:

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

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)



Załącznik nr 5

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

(pieczęć oferenta)

P O T E N C J A Ł    K A D R O W Y

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie 
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności.

Do  wykazu  należy  dołączyć  kopię  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  uprawnień  oraz  kopię 
zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Nazwisko i imię Proponowana rola w 
realizacji zamówienia

Rodzaj uprawnień Nr uprawnień

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania 
zamówienia.

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

                         (podpis uprawnionego przedstawiciela)

                                                                        



                         Załącznik nr 6

WYKAZ  SPRZĘTU

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

 (pieczęć oferenta)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż obecnie  
reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującym w pełni sprawnym sprzętem:

Opis sprzętu Ilość Rok produkcji

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

                             (podpis uprawnionego przedstawiciela)

                                                           



                                                                    Załącznik nr 7

                                                                                                                                         (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 :

1. -  .............................................

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. „ Budowa oświetlenia 
drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Klimkówka ” w zakresie: 
Z skrzyni SR stacji transformatorowej Klimkówka 3 wyprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 do szafy  
SO o dł. 66m. Z szafy SO ułożenie 1344 m kabla  YAKY 4x35 mm2 oraz zabudowa 33 słupów 
anodowanych naturalnie z 33 szt. opraw z rastrem dużym z stali nierdzewnej w dół z kloszem 
nieprzeźroczystym i niemalowanym daszkiem. Układ trójfazowy bezpośredni zabudowany wraz  z  
sterowaniem z szafie SO wg projektu. Demontaż 6 szt. opraw oświetleniowych, 425 m przewodu Al 
oraz osprzętu na istniejącej linii nN.

§2

Na przedmiot umowy określony w § l składa się zakres rzeczowy robót, który szczegółowo określają: projekt 
budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  i oferta Wykonawcy, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy.

§3

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:

− rozpoczęcie – po zawarciu umowy 
− zakończenie – 03 wrzesień 2010 r



§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 dnia .....................

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

§ 6

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

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane /Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm./.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy 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.

§ 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.

§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 wpisem do 
dziennika budowy oraz oddzielnym 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

§15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 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

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego realizacji zamówienia z powodu:
l/ działania siły wyższej, 

2/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§17

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 10 % wynagrodzenia 
umownego.

§18

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

§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 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.

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.

§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 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.

§21

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. 

§22

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.

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.
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