SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy ustroju no nego
istniej cego mostu przez rzek Przyrwa w m. Kopcie.

Spis zawarto ci :
Rozdział nr 1 : Instrukcja dla oferentów ,
Rozdział nr 2 : Formularz oferty,
Rozdział nr 3 : lepy kosztorys ,
Rozdział nr 4 : Istotne postanowienia umowy,

Opracowano w Zarz dzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, czerwiec 2008 r.

Opracował :
...............................

Zatwierdził :
.....................................

Rozdział nr 1

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Zarz d Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 tel. fax. /0-17/ 227-5874 zwany dalej „Zamawiaj cym” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
„Przebudowy polegaj cej na odbudowie ustroju no nego istniej cego mostu przez
rzek Przyrwa w ci gu drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-LipnicaGłogów Młp. w km 10+286”
2. Zamówienie polega głównie na:
-

rozbiórce elementów mostu, elementów wyposa enia mostu i istniej cej prefabrykowanej
płyty pomostu,

-

wykonanie wzmocnienia istniej cych elbetowych d wigarów głównych,

-

wykonanie nowej elbetowej płyty pomostu zespolonej z istniej cymi d wigarami,

-

wykonanie elementów wyposa enia mostu,

-

rozbiórka nawierzchni dojazdów, budowa dojazdów do mostu.

Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów robót podaje lepy kosztorys.
3. Termin realizacji zamówienia : 15 pa dziernik 2008 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zawiera poni ej
wymienione dokumenty:
Rozdział 1: Instrukcj dla oferentów
Rozdział 2: Formularz oferty
Rozdział 3: lepy kosztorys
Rozdział 4: Istotne postanowienia umowy
Dokumenty Rozdziałów 1 i 4 oraz zał czniki powinny zosta wypełnione przez oferenta
bez wyj tku i ci le według warunków i postanowie zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
W przypadku, gdy jakakolwiek cz
wpisuje on "nie dotyczy".

powy szych dokumentów nie dotyczy oferenta,

4. Oferta powinna zawiera nast puj ce dokumenty, o wiadczenia i za wiadczenia:
4.1.

Formularz oferty /na zał czonym druku/, wraz z o wiadczeniem zgodnie z art.22 ust.
1.

4.2.

Kosztorys ofertowy /z cenami jednostkowymi i warto ci robót stanowi c cen
zamówienia/

4.3.

Dane dotycz ce wiarygodno ci prawnej, finansowej, ekonomicznej i technicznej
oferenta:

1) aktualnego odpisu z wła ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do
ewidencji działalno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalno ci gospodarczej, wystawionego nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert;
2) koncesji, zezwolenia lub licencji, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podj cie działalno ci gospodarczej w zakresie obj tym
zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";
3) dokumentów stwierdzaj cych, e osoby, które b d w wykonywaniu zamówienia,
posiadaj wymagane uprawnienia, je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich
uprawnie ;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu
składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu
składania ofert;
6) aktualnych za wiadcze wła ciwego naczelnika urz du skarbowego oraz wła ciwego
oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzaj cych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
za wiadcze , e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na
raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu
- wystawionych nie wcze niej ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
7) informacji na temat przeci tnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebno ci
personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie, je eli przedmiotem zamówienia s
roboty budowlane lub usługi;
8) wykazu niezb dnych do wykonania zamówienia narz dzi i urz dze , jakimi dysponuje
wykonawca;
9) wykazu osób i podmiotów, które b d uczestniczy w wykonywaniu zamówienia , wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykształcenia
niezb dnych do wykonania zamówienia, a tak e zakresu wykonywanych przez nich
czynno ci;
10) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed dniem
wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia działalno ci
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj cych swoim rodzajem i warto ci robotom
budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto ci oraz daty i
miejsca wykonania oraz zał czeniem dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zostały
wykonane nale ycie;

11) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej, w którym
wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzaj cej wysoko
posiadanych
rodków finansowych lub zdolno kredytow wykonawcy, wystawionej nie wcze niej
ni 3 miesi cy przed upływem terminu składania ofert;
12) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj cego, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ci.
13) wst pny harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
4.4.

Dowód wpłacenia wadium.

4.5.

Dokumenty o których mowa w ppkt 4.3 mog by przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii po wiadczonej za zgodno
z oryginałem przez dostawc lub
wykonawc .

5. Ka dy oferent przedło y tylko jedn
wariantowych.

ofert . Nie dopuszcza si

składania ofert

6. Oferent poniesie wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty.
7. Zaleca si , aby oferent dokonał wizji na terenie budowy oraz zdobył wszelkie informacje,
które mog by konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Zamawiaj cy
nie dopuszcza podwykonawstwa.
8. Projekt budowlany i szczegółowa specyfikacja techniczna do wgl du u Zamawiaj cego.
9. Wykonawca zobowi zany jest ubezpieczy budow i roboty od odpowiedzialno ci
cywilnej, za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych wypadków dotycz cych
pracowników i osób trzecich , a powstałych w zwi zku z prowadzonymi robotami
budowlanymi , w tym tak e ruchem pojazdów mechanicznych .
10. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie brał pod uwag wysoko

oferowanej ceny.

11. Oferent mo e zwróci si na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj cy udzieli wyja nie oferentowi, je eli
wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert okre lonego w
pkt. 20 . Zamawiaj cy prze le tre wyja nie wszystkim oferentom, którym dor czono
specyfikacj istotnych warunków zamówienia.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiaj cy mo e zmodyfikowa tre dokumentów składaj cych si na specyfikacj
istotnych warunków zamówienia. Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana
stanie si cz ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie dor czona
do wszystkich oferentów. Zamawiaj cy przedłu y okre lony w pkt. 20 termin składania
ofert w celu umo liwienia oferentom uwzgl dnienia w przygotowanych ofertach
otrzymanych wyja nie lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowi zania
Zamawiaj cego i oferenta odno nie wcze niej ustalonego terminu b d podlegały
nowemu terminowi.
13. Oferta powinna obejmowa cało

zamówienia.

14. Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.
15. Oferenci przedstawi oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Alternatywy nie b d brane pod uwag .
16. Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko ci 10 000 zł. / słownie: dziesi

tysi cy złotych /
Wadium winno by wpłacone w:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Mielcu
51 8642 1168 2016 6800 0026 0001
do dnia 03.07.2008 r.
Wadium mo e by wniesione w :
- pieni dzu
- por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym ( 2 )
- gwarancjach bankowych (3)
- gwarancjach ubezpieczeniowych ( 4 )
- por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. Zm.) ( 5 ).
Oryginały papierów warto ciowych wymienione w pkt. 2, 3, 4, 5 nale y zdeponowa u
Głównego Ksi gowego.
Oferta, która nie b dzie zabezpieczona akceptowaln form wadium zostanie przez
Zamawiaj cego odrzucona.
Zwrot wadium dla oferentów, których oferty nie zostan wybrane, nast pi nie pó niej ni
nast pnego dnia po zako czeniu okresu zwi zania ofert okre lonego w pkt. 15. Zwrot
wadium dla oferenta, którego oferta została wybrana, nast pi w ci gu 2 dni roboczych od
daty podpisania przez oferenta umowy i wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy w wysoko ci 8 % wynagrodzenia umownego.
Oferent traci wadium na rzecz Zamawiaj cego, je eli:
- odmówi podpisania umowy
- odmówi wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
17. Oferta b dzie napisana w j zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
nie cieralnym atramentem oraz b dzie podpisana przez upełnomocnionego
przedstawiciela oferenta. Wszystkie strony oferty musz by po numerowe , wszelkie
miejsca, w których oferent naniósł zmiany b d parafowane przez osob podpisuj c
ofert .
18. Oferent zamie ci ofert w wewn trznej i zewn trznej kopercie, które:
-

b d zaadresowane na Zamawiaj cego, na adres podany w pkt. 1 oraz

-

b d posiada oznaczenia: "Przetarg nieograniczony na odbudow ustroju
no nego istniej cego mostu przez rzek Przyrwa w m. Kopcie"oraz "Nie otwiera
przed 03.07.2008 r. godz. 1015

Poza oznaczeniami podanymi powy ej, koperta wewn trzna b dzie posiada nazw i
adres oferenta, aby mo na było odesła ofert w przypadku stwierdzenia jej opó nienia.
19. Ofert nale y zło y w siedzibie Zarz du Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go
00

Listopada 10 nie pó niej ni do 03.07.2008 r. do godz. 10 . Oferent otrzyma
potwierdzenie zło enia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po terminie podanym powy ej zostan
zwrócone oferentom nieotwarte.
20. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert pod
warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert okre lonym w pkt. 21. Powiadomienie o

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opiecz towane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami pkt. 20 a wewn trzna i zewn trzna koperta b dzie dodatkowo
oznaczona okre leniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferent nie mo e wycofa
oferty i wprowadzi zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
21. Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.07.2008 r. o godz. 1015
w siedzibie Zarz du Dróg pokój 502 ul. 11-go Listopada 10. Oferenci mog by obecni
przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na
jego wniosek Zamawiaj cy prze le mu informacj zawieraj c nazwy i adresy oferentów,
których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiaj cy ogłosi nazwy oferentów i ceny
ofertowe. Koperty oznaczone "WYCOFANIE" zostan otwarte i odczytane w pierwszej
kolejno ci. Koperty wewn trzne ofert, których dotyczy wycofanie nie b d otwierane.
22. W toku dokonywania oceny zło onych ofert Zamawiaj cy mo e da udzielenia przez
oferentów wyja nie dotycz cych tre ci zło onych przez nich ofert. Zamawiaj cy
poprawi oczywiste omyłki w tre ci oferty. Przyjmuje si w szczególno ci nast puj ce
zasady korekty omyłek:
1)
w przypadku mno enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) je eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje si , e prawidłowo podano liczb jednostek miar oraz cen
jednostkow ,
b) je eli cen jednostkow podano rozbie nie słownie i liczb , przyjmuje si , e
prawidłowo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne cz ci zamówienia:
a) je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz ci zamówienia, przyjmuje si ,
e prawidłowo podano ceny za cz ci zamówienia,
b) je eli cen za cz
zamówienia podano rozbie nie słownie i liczb , przyjmuje si , e
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) je eli ani cena za cz
zamówienia podana liczb , ani podana słownie nie
odpowiadaj obliczonej cenie, przyjmuje si , e prawidłowo podano ceny za cz
zamówienia wyra one słownie;
3) w przypadku oferty z cen okre lon za cały przedmiot zamówienia albo jego cz
(cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje si , e prawidłowo podano cen ryczałtow bez wzgl du na sposób jej
obliczenia,
b) je eli cena ryczałtowa podana liczb nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje si za prawidłow cen ryczałtow podan słownie,
c) je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje si , e
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
Cena ofertowa zostanie przez Zamawiaj cego dostosowana zgodnie z powy sz
procedur korekty bł dów za zgod oferenta i b dzie dla oferenta wi ca.
23. Zamawiaj cy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom
okre lonym w ustawie Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejsz .
24. Zamawiaj cy powiadomi o wyniku przetargu zgodnie z ustaw o zamówieniach
publicznych. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana,

Zamawiaj cy okre li termin i miejsce zawarcia umowy.
25. Oferent zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w
wysoko ci 8 % zaoferowanej ceny.
Zabezpieczenie mo e by wnoszone w :
- pieni dzu
- por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym ( 2 )
- gwarancjach bankowych (3)
- gwarancjach ubezpieczeniowych ( 4 )
- por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. Zm.) ( 5 ).
Wybór formy zabezpieczenia nale y ustali
Zamawiaj cym.
Wniesione przez Wykonawc
przeznaczone na :

na etapie podpisania umowy z

zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy jest

-

30 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja roszcze z tytułu r kojmi,

-

70 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umow wykonania
roboty.

Zwolnienie zabezpieczenia nast pi zgodnie z Rozporz dzeniem MGP i B z dnia
30.12.1994 r. w sprawie ustalenia warto ci robót budowlanych , co do których konieczne
jest zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy oraz form tego zabezpieczenia.
26. Oferentom , których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiaj cego okre lonych w ustawie zasad udzielania zamówie , przysługuj rodki
odwoławcze przewidziane w art. 180-198 tej ustawy .
Post powaniu odwoławczemu nie podlega:
-

wybór trybu post powania o udzielanie zamówienia publicznego,

Oferent ma prawo:
1 ) Wnie protest na r ce Zamawiaj cego w terminie 7 dni od dnia , w którym oferent
powzi ł lub mógł powzi wiadomo okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego
wniesienia.
Wniesienie protestu mo liwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego . Rozstrzygni cie protestu przez Zamawiaj cego nast puje w terminie 10 dni
od dnia zło enia.
2 ) Uprawnionym do bezpo redniego kontaktowania si z oferentami wyznacza si Pana
Wojciecha Basta nr telefonu (0 17 ) 22 75 883.
SPORZ DZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Rozdział nr 2

FORMULARZ OFERTY

(piecz

firmowa)

OFERTA
Do Zarz du Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10

Nawi zuj c do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 10.06.2008 r.
zamieszczonego w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 124531-2008
1. Oferujemy wykonanie odbudowy ustroju no nego istniej cego mostu przez rzek Przyrwa
w m. Kopcie , za cen netto ................................ zł, plus podatek VAT ................. zł,
razem .................................zł brutto, słownie .........................................................................
złotych brutto, zgodnie z wypełnionym lepym kosztorysem, jako kosztorysem ofertowym.
2. O wiadczamy, e zapoznali my si ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia; nie
wnosimy do niej zastrze e , wnosimy zastrze enia:...............................................................
.................................................................................................................................................
3. O wiadczamy, e spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy
wykluczeniu z post powania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ).
4. Roboty obj te przedmiotowym zamówieniem zamierzamy wykona sami.
5. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wadium w kwocie 10 000,00 zł zostało wniesione w dniu ......................... w formie
............................................................................................................................................ .
Potwierdzenie wniesienia w zał czeniu.
7. O wiadczamy, e zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Istotne
postanowienia umowy” zostały przez nas zaakceptowane i zobowi zujemy si , w
przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na zawartych w nich
warunkach, w ci gu 14-tu dni od otrzymania pisma o wyborze naszej oferty.
Jeste my wiadomi, e gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione
przez nas wadium podlega przepadkowi.
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w formie :
................................................................................................................................................
8. Zał cznikami do niniejszej oferty, zgodnie z pkt. 4 „Instrukcji dla oferentów” s :

1) wypełniony lepy kosztorys jako kosztorys ofertowy,
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
PODPISANO :
..........................................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)
.........................................................................
.........................................................................
(Adres)
.................................
( data )

....................................................
/ miejscowo

i data /

O WIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 , ustawy „Prawo zamówie

publicznych” z dnia 29.01.2004 r.

przyst puj c do udziału w post powaniu o zamówienie publiczne na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
O wiadczam , e :
1 ) posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
2 ) posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym,
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3 ) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia ,
4 ) nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia ,

......................................................................
/ Podpis upowa nionego przedstawiciela /

Rozdział nr 3

LEPEY KOSZTORYS

Formularz kosztorysu ofertowego znajduje si w folderze
„Kosztorys ofertowy” – arkusz Microsoft Excel

Rozdział nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu .................... w Kolbuszowej pomi dzy Zarz dem Dróg
Powiatowych maj cym siedzib w Kolbuszowej , ul. 11-go Listopada 10, zwanym dalej
„Zamawiaj cym” reprezentowanym przez:
1. Eugeniusza Szczebiwilka - Dyrektora ZDP w Kolbuszowej
2. Wojciecha Basta

- Z -cy Dyrektora ZDP w Kolbuszowej

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

zwanym dalej "Wykonawc " reprezentowanym przez:
1. ......................................
2. .....................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa o nast puj cej tre ci:
§1
1. Zamawiaj cy zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „ Przebudowa
polegaj ca na odbudowie istniej cego mostu przez rzek Przyrwa w ci gu drogi
powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Głogów Młp. w km 10+287”
2. Zamawiaj cy zobowi zuje si zapłaci cen umown w wysoko ci .................. brutto,
słownie:
...................................................................................................................................
Kwoty i terminy płatno ci okre la § 17 niniejszej umowy.
§2
Umowa obowi zuje: do 15.09.2008 r..
§3
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
uszczegółowiony ofertowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót.
§4
Strony zgodnie ustalaj , e Zamawiaj cy dostarczył Wykonawcy formularz zawieraj cy
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, zawieraj cy m. in. istotne dla Zamawiaj cego
postanowienia i zobowi zania Wykonawcy oraz, e s one wprowadzone do niniejszej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§5

Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy.
§6
Zamawiaj cy powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan Wojciech Basta.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Pan ............................
§7
1. Wykonawca zobowi zuje si do:
a/ zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez
oznakowanie i zabezpieczenie robót obj tych zamówieniem,
b/ takiej organizacji robót, aby nie powodowa bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementów pasa drogowego nie obj tych zamówieniem.
c/ niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórki, odpadów, mieci
oraz niepotrzebnych urz dze
prowizorycznych, a po zako czeniu robót do
uporz dkowania terenu pasa drogowego.
2.Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich
spowodowane niewła ciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz w zwi zku z
wadami technicznymi wykonanych robót.
§8
1. Materiały i urz dzenia powinny odpowiada co do jako ci wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre lonym w art. 10 ustawy
"PRAWO BUDOWLANE" i wymaganiom projektowym.
2. Na ka de danie Zamawiaj cego Wykonawca zobowi zany jest okaza w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpiecze stwa, deklaracj zgodno ci lub
certyfikat zgodno ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn .
3. Je eli Zamawiaj cy za da bada , które nie były przewidziane niniejsz umow , to
Wykonawca obowi zany jest przeprowadzi te badania.
4. Je eli w rezultacie przeprowadzenia tych bada oka e si , e zastosowane materiały, b d
wykonanie robót jest niezgodne z umow , to koszty bada dodatkowych obci aj
Wykonawc , za gdy wyniki bada wyka , e materiały b d wykonanie robót s zgodne
z umow , to koszty tych bada obci aj Zamawiaj cego
§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj cego pełn
przewiduje si podwykonawstwa.

odpowiedzialno

za roboty,

nie

§ 10
Wykonawca zobowi zany jest do posiadania uprawnie w zakresie wykonywania niektórych
czynno ci zwi zanych z kierowaniem ruchem drogowym.
§ 11
Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiaj cego konieczno wyst pi w toku
realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50% uprzedniego zamówienia,
Wykonawca obowi zany jest wykona na dodatkowe zamówienie Zamawiaj cego udzielone

z wolnej r ki według zestawienia cen jednostkowych podanych w ofercie.
§ 12
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy w wysoko ci 8 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ............. zł.
/słownie/: /
w formie: .............................................................
2. Cz

zabezpieczenia w wysoko ci 70 % , gwarantuj ca zgodne z umow wykonanie

robót zostanie zwolniona Wykonawcy w ci gu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.
3. Pozostała cz

zabezpieczenia 30 % , słu ca do pokrycia , zostanie zwolniona w ci gu

14 dni do upływie okresu gwarancji..
§ 13
1. Strony postanawiaj ,
umowne.

e obowi zuj c

je form

odszkodowania stanowi

kary

2. Kary te b d naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach:
1) Wykonawca płaci Zamawiaj cemu kary umowne:
a) za zwłok w wykonaniu okre lonych w umowie przedmiotów odbioru
w wysoko ci 1,0 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za te przedmioty
odbioru za ka dy dzie zwłoki.
b) za zwłok w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
r kojmi za wady - w wysoko ci 2,0 % wynagrodzenia umownego za
wykonany przedmiot odbioru za ka dy dzie zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni cie wad.
c) za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zale nych od
Wykonawcy w wysoko ci 5,0 % za ka dy dzie przerwy.
d) za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy
w wysoko ci 5% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiaj cy płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy –
w wysoko ci 5% wynagrodzenia umownego.
b) za zwłok w zapłacie faktury w wysoko ci 0,01% wynagrodzenia
okre lonego t faktur za ka dy dzie zwłoki , ale nie wi cej ni 3 %
warto ci faktury.
3. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupełniaj cego, przenosz cego
wysoko kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody.
§ 14
Strony ustalaj , e obowi zuj c je form odszkodowania za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie umowy b dzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 15
1.

Wykonawca zgłosi Zamawiaj cemu gotowo do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si przez inspektora nadzoru
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza b dzie osi gni cie gotowo ci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

2.

Zamawiaj cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ci gu 7
dni od daty zawiadomienia go o osi gni ciu gotowo ci do odbioru zawiadamiaj c o tym
Wykonawc .

3.

Je eli w toku czynno ci odbioru zostan stwierdzone wady, to Zamawiaj cemu
przysługuj nast puj ce uprawnienia:
1) je eli wady nadaj si do usuni cia, mo e odmówi odbioru do czasu usuni cia
wad,
2) je eli wady nie nadaj si do usuni cia, to:
a) je eli nie wpływaj one ujemnie na u ytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e obni y odpowiednio
wynagrodzenie w wysoko ci 50 % wadliwego elementu robót.
b) je eli wady uniemo liwiaj
u ytkowanie przedmiotu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy lub
da
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.

Strony postanawiaj , e z czynno ci odbioru b dzie spisany protokół zawieraj cy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te terminy wyznaczone na usuni cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.

Wykonawca zobowi zany jest do zawiadomienia Zamawiaj cego o usuni ciu wad
a Zamawiaj cy jest zobowi zany do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych w ci gu 7 dni od daty zawiadomienia.

6.

Zamawiaj cy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie
usuni cia wad po upływie okresu r kojmi.

7.

Zamawiaj cy mo e podj decyzj o przerwaniu czynno ci odbioru, je eli w
czasie tych czynno ci ujawniono istnienie takich wad, które uniemo liwiaj
u ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - a do czasu usuni cia tych
wad.

§ 16
Strony postanawiaj , i odpowiedzialno Wykonawcy z tytułu r kojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Termin gwarancji wynosi 36 miesi cy licz c od daty odbioru.
§ 17
Zamawiaj cy ma obowi zek zapłaty faktury w kwocie ................................ zł. (słownie:
.................................................. złotych) w terminie 30 dni od daty jej dor czenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi , na konto Wykonawcy według wskaza na fakturze.

§ 18
Zmiana postanowie zawartej umowy mo e nast pi za zgod obu stron wyra on na pi mie
pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewa no ci zmiana postanowie zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowie do umowy niekorzystnych dla Zamawiaj cego,
je eli przy ich uwzgl dnieniu nale ałoby zmieni tre oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba e konieczno
wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno ci, których nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy.
§ 19
Oprócz wypadków wymienionych w tre ci tytułu XV kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych sytuacjach:
1. Zamawiaj cemu przysługuje prawo do odst pienia od umowy:
w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie
le y w interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia
umowy; odst pienie od umowy w tym wypadku mo e nast pi w terminie miesi ca od
powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach,
zostanie ogłoszona upadło

lub rozwi zanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpocz ł robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiaj cego zło onego na pi mie,
Wykonawca przerwał realizacj robót i przerwa ta trwa dłu ej ni 1 miesi c.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli :
1) Zamawiaj cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
2) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , i wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno ci nie b dzie mógł spełni swoich zobowi za umownych
wobec Wykonawcy.
3.Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci
takiego o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie.
4.W wypadku odst pienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiaj cego obci aj nast puj ce
obowi zki szczegółowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odst pienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiaj cego sporz dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
według stanu na dzie odst pienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, która odst piła od umowy,
3) Wykonawca sporz dzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urz dze , które nie
mog by wykonane przez Wykonawc do realizacji innych robót nie obj tych
niniejsz umow , je eli odst pienie od umowy nast piło z przyczyn niezale nych
od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiaj cego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast piło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpó niej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urz dzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6) Zamawiaj cy w razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowi zany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odst pienia,
b) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urz dze okre lonych w pkt. 3 niniejszego
paragrafu umowy,
c) rozliczenia si z Wykonawc z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza urz dze zwi zanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba e Wykonawca wyrazi zgod na przej cie tych
obiektów i urz dze ,
d) przej cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 20
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowi zany przede wszystkim do wyczerpania
drogi post powania reklamacyjnego.
2. Reklamacj wykonuje si poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiaj cego.
3.Zamawiaj cy ma obowi zek do pisemnego ustosunkowania si do zgłoszonego przez
Wykonawc roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4.

W razie odmowy przez Zamawiaj cego uznania roszczenia Wykonawcy, wzgl dnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wyst pienia na drog s dow .

5.

Wła ciwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
S d wła ciwy rzeczowo.
§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu post powania cywilnego.
§ 22
Umow niniejsz sporz dza si w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla ka dej ze stron.
§ 23
Wykaz zał czników do umowy:
1. Kosztorys umowny.
2. Szczegółowy harmonogram robót
Zamawiaj cy:

Wykonawca:

