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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Gmina Baborów

ul. Dąbrowszczaków 2a, 48 – 120 Baborów

zwana dalej Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej równowartości kwoty 5 000 000 euro / art. 11 ust. 8 ustawy Pzp/
na zadanie pn.:

„Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II” 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów
tel.:  77/ 403-69-20
fax.: 77/ 403-69-28
NIP: 748-15-06-649, Regon: 531412817

Godziny pracy Urzędu: 
- poniedziałek: 7:30 – 17:00  
- wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
- piątek: 7:30 – 14:00 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwana  dalej  SIWZ  składa  się  nie  tylko 
z  zasadniczej  części  opisowej,  ale  także  ze  wszystkich  tworzących  ją  załączników,  łącznie 
z  projektem  umowy  i  załącznikami  do  niej,  dotyczących  realizacji  zamówienia  objętego 
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr  148544-2012 w  dniu  10.05.2012r., na  stronie  internetowej  Zamawiającego 
www.bip.baborow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego w Baborowie przy ulicy 
Dąbrowszczaków 2a – parter.  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie  o  udzielenie  poniższego  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: 
„Remont ulicy Nowej w Baborowie-Etap II” na odcinku drogi gminnej nr 108726 O zlokalizowanej 
na działkach nr 1577, 1578, 1471/2 w Baborowie.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
BRANŻA DROGOWA:
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
BRANŻA SANITARNA:
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
44163112-8 Układ kanalizacyjny
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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2. Zakres robót budowlanych:
2.1. Ogólna charakterystyka zadania
Zamówienie  obejmuje  remont  odcinka  ul.  Nowej,  drogi  publicznej  gminnej  nr  108 726  O 
w  Baborowie.  Zamówienie  dotyczy  Etapu  II  realizacji zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 
przedmiarem  robót,  jezdnia  69,50  mb,  szerokość  projektowana  4,50m  na  odcinku  km 
0+142,00÷0+211,00. Przedmiotowa istniejąca droga klasy D, kategoria ruchu KR1, przeznaczona 
do remontu w zakresie kompleksowej wymiany warstw nośnych, stabilizacji gruntu oraz wykonania 
nowego dwuwarstwowego dywanika asfaltowego. 
               

2.2. W ramach projektowanych robót budowlano – drogowych przewiduje się:

 wykonanie krawężników betonowych, drogowych na ławach betonowych z oporem,
 prace demontażowe w zakresie rozbiórki studzienek wpustowych z ich wymianą na nowe 

z osadnikiem i kratami wpustowymi C250 na wkładce, wymianę przykanalików na nowe z 
rur PP DN150 SN8.

 na studniach połączeniowych kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wymienić włazy 
z  zastosowaniem  pierścieni  odciążających  –  nowe  włazy  klasy  C250  z  wypełnieniem 
betonowym.

 usunięcie  humusu  z  pasa  robót  i  jego  ponowne  rozścielenie  po  zakończeniu  robót 
budowlanych.

Nie przewiduje się rozbiórek w zakresie sieci uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje się budowy chodników.
Nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji.
Nie przewiduje się zmian w zakresie oświetlenia.

2.3. Warunki prowadzenia robót w pasach drogowych:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Zmiany 
Organizacji Ruchu wraz z jego zaopiniowaniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonywane w oparciu 
o  projekt  budowlano  –  wykonawczy,  przedmiar  robót  oraz  Specyfikację  Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót.

Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia, materiały, należy rozumieć jako określenie wymaganych 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych (przykładowe). Oznacza to, że zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie ofert 
równoważnych.
Wykonawca,  który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 
jest  obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  materiały  i  roboty  budowlane  spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.
Oznacza  to,  że  wykonawca  może  zaoferować  materiały  czy  urządzenia  równoważne  pod 
warunkiem,  że klasa ich jakości będzie odpowiadać  podanej w materiałach przetargowych oraz 
będą  zachowane  parametry  techniczne  i  jakościowe.  W takiej  sytuacji  należy  również  podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować
jego  jakość  o  parametry,  celem  porównania.  Do  oferty  należy  załączyć  dokumentację 
dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

Materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do 
jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu  i  stosowania  w budownictwie,  zgodnie  
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U. nr 92, poz.881) o wyrobach budowlanych i określonych  
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w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.z 2010r., nr 243, poz.1623) oraz  
projektach budowlano-wykonawczych.

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  działającego  w  jego  imieniu  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego,  Wykonawca zobowiązany  jest  okazać  w stosunku do wskazanych  materiałów: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy w terminie do 4 dni.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Z chwilą  przejęcia protokolarnie terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
ten teren.

3. Obowiązki Wykonawcy robót:
1. Zorganizować  oraz  należycie  zabezpieczyć  miejsce  realizacji  przedmiotu  zadania  wraz 

z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu 
i  w  jego  obrębie  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
wprowadzenia  zmiany  organizacji  ruchu  zgodnie  z  Projektem  Zmiany  Organizacji  Ruchu 
sporządzonym przez Wykonawcę. 

2. Postępować  z  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma 
obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  realizacji  przedmiotu  umowy  odpadów 
zgodnie  z  Ustawą  o  odpadach  z  dnia  27.04.2001r.  (Dz.U.  z  2007r.  Nr  39  poz.  251 
z  późniejszymi  zmianami)  i  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27.04.2001r.  [Dz.U 
z  2008r.  Nr  25  poz.  150  z  późniejszymi  zmianami].  Powyższe  nie  dotyczy  destruktu 
asfaltowego  pozyskanego  w  trakcie  wykonywania  frezowania  nawierzchni  bitumicznych. 
Destrukt ten należy w całości przekazać Zamawiającemu.

3. Usunąć  w  trybie  natychmiastowym,  skutecznie  i  docelowo,  wszelkie  szkody  i  awarie 
spowodowane przez Wykonawcę,

4. Zgłaszać do odbiorów częściowych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poszczególne etapy 
robót w szczególności kolejne warstwy konstrukcyjne drogi wraz z przedstawieniem wyników 
badań nośności podbudowy.

5. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca winien wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie 
przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania,

6. Przekazać dokumentację powykonawczą.
      Inwestor proponuje wykonać dokumentację j.w. wg poniższego schematu:

1. Strona tytułowa - zawierająca dane Inwestora i dane wykonawcy (adres, telefon 
kontaktowy, zakres robót),

2. Spis treści,
3. Oświadczenie kierownika budowy, że dane prace zostały wykonane zgodnie 

z projektem i sztuką budowlaną wg. obowiązujących ustaw prawnych,
4. Kopie uprawnień kierownika budowy z Polskiej Izby Inżynierów,
5. Protokół odbioru końcowego,
6. Ewentualne dokumenty zamienne wynikłe w trakcie realizacji prac budowlanych, 
7. Atesty, certyfikaty i aprobaty na użyte materiały, deklaracje zgodności,

7. Zgłosić gotowość od odbioru wykonane prace i uczestniczyć w odbiorze.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
Wskazanie nastąpi w formularzu ofertowym zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ.
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IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy Pzp.

V. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VII.   WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA  
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp. 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 45 dni od daty przekazania placu budowy.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp).
„Wykonawcy mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego”  (spółka 
cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 Pzp.
Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej 
(załącznik nr 3 do SIWZ)

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli
wykaże, że:

a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca 
będzie zobowiązany wykonać.

b) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
-  wykonał  w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące 
robót  budowlanych  odpowiadającym  swoim  rodzajem  robotom  budowlanym  stanowiącym 
przedmiot zamówienia  (budowa lub modernizacja dróg) na kwotę o wartości nie mniejszej niż 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Remont ulicy Nowej w Baborowie-Etap II” 

5/28



200.000,00 zł (brutto),  z podaniem ich rodzaju i wartości  tego zamówienia oraz daty i  miejsca 
wykonania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających,  że 
roboty  te  zostały  wykonane  należycie  oraz  terminowo,  zgodnie  z  określającymi  je  warunkami 
technicznymi i prawidłowo ukończone.  

c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- dysponuje osobą spełniają następujące wymagania:

 Kierownik robót posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie 
dróg  bez ograniczeń  (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i  Budownictwa z  
dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
[Dz. U. z dnia 16 maja  2006 r. Nr 83 poz. 578]) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio  obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej   Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców 
łącznie).

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową   
    w wysokości co najmniej 200.000,00zł. (słownie: dwieście tysięcy i 00/100 zł).
b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności      
    cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności na kwotę do 100.000,00 zł. (słownie:  
    sto tysięcy i 00/100 zł)

Ocena  spełniania  ww.  warunków  dokonana  zostanie  w  oparciu  o  informacje  zawarte 
w  dokumentach  i  oświadczeniach  wyszczególnionych  w  dziale  XI  niniejszej  SIWZ.  Z  treści 
załączonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  ww.  warunki  Wykonawca  spełnił. 
Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później 
niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 
oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 
ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (art.26 ust. 2b ustawy Pzp).

XI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A)  Na  potwierdzenie  spełniania  opisanych  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- w formie oryginału:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do 

SIWZ),
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy Pzp 

(Załącznik nr 2 do SIWZ).
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-  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  ,,za  zgodność  z  oryginałem”  przez 
Wykonawcę,  opatrzonej  imienną  pieczątką  i  własnoręcznym  podpisem:  (§  6  pkt  1 
Rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane):

3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp;
Odpis  musi  zawierać  aktualny  wykaz  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  
Wykonawcy.  Wykonawcy,  którzy  dokonali  zmian  w  zakresie  organów 
zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złożyć  
dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego  
(np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).

4. aktualne  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  opisanego 
w dziale  X pkt 2)b,  warunku wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych w okresie  ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli  okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
(załącznik nr 4 do SIWZ). 

6. dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt 5 powyżej, zostały wykonane 
należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi

7. w przypadku  polegania  na wiedzy i  doświadczeniu  innego podmiotu -  w szczególności 
pisemne  zobowiązania  innych  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia – o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,

8. wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, z zakresem wykonywanych przez 
nich czynności  wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (własne czy 
oddane  do  dyspozycji  przez  inny  podmiot)  –  potwierdzający  spełnianie  warunku 
określonego w dziale X pkt. 2)c.

9. w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu - 
w  szczególności  pisemne  zobowiązania  innych  podmiotów  do  oddania  Wykonawcy  do 
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  osobowych  na  okres  korzystania  z  nich  przy 
wykonywaniu zamówienia.

10. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – potwierdzające spełnianie warunku z pkt 2) c dział X.

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

12. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
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13. Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ).

14. Kosztorys  ofertowy  opracowany metodą  kalkulacji   uproszczonej  na  podstawie 
przedmiarów  robót,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania
 i  odbioru  robót  budowlanych  przy  uwzględnieniu  przeprowadzonej  wizji  lokalnej  
w terenie.    (Załącznik nr 7 do SIWZ).

15. Parafowany  wzoru  umowy  -  każda  strona  powinna  zawierać  podpis  Wykonawcy 
(załącznik nr 6 do SIWZ).

B)  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  (spółka  cywilna, 
konsorcjum)

1. Wykonawcy mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia (spółka  cywilna, 
konsorcjum) – art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do 
reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.

3. Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, 
zobowiązany jest złożyć samodzielnie  –dokument wymieniony w dziale XI pkt A) 3 i 4 
SIWZ.

4. Oświadczenie  wymienione  w  części  XI  pkt  A)1  Wykonawcy  mogą  złożyć  wspólnie  na 
jednym  dokumencie  (oświadczenie  podpisane  przez  Pełnomocnika  lub  każdego 
z Wykonawców).

5. Oświadczenie wymienione w dziale XI pkt A)2 SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców 
odrębnie  (oświadczenie  podpisane  w  tym  zakresie  przez  uprawnionych  przedstawicieli 
każdego  z  Wykonawców  –  osoby  wskazane  we  właściwym  dokumencie  rejestrowym, 
umowie s.c., statucie, etc.).

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako 
wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale XI pkt A)5 – A)15,

7. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  kopie 
dokumentów  dotyczące  każdego  z  tych  Wykonawców  są  poświadczane  za  zgodność 
z oryginałem przez tegoż Wykonawcę.

C)  Wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia  Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U.Nr 226, poz. 1817z 2009r.).

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A)3 powyżej - składa dokument lub 
dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt C)1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C)1 powyżej, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Remont ulicy Nowej w Baborowie-Etap II” 

8/28



lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt C)2. powyżej,  stosuje się 
odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  złożone wraz  z tłumaczeniem na 
język polski.

D)  Pozostałe informacje

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy 
Pzp,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictwa,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające 
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).

2. Oświadczenia lub dokumenty,  o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane 
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,  nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający  wezwie  Wykonawców  do  złożenia  (w  wyznaczonym  terminie)  wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 
26 ust. 4 ustawy Pzp).

XII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  A  TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ.

1. Zgodnie  z  dyspozycją  przepisu art.  27  ust.  1  i  2  ustawy Prawo zamówień  publicznych 
oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy 
przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego tj. pisemnie lub faksem.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.

3. Wykonawcy zwracają się pisemnie lub faksem do Zamawiającego kierując korespondencję 
na adres:

Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

48 – 120 Baborów
Tel.:  77/ 403 – 69 – 20
Fax.: 77/ 403 – 69 – 28 

z dopiskiem: „Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II” 

4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
obowiązany jest  udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później  niż na  2 dni  przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął  do Zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 4 powyżej.

7. Treść  zapytań  (bez  ujawniania  źródła  zapytania)  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający 
przekazuje  Wykonawcom,  którym  przekazał  SIWZ  oraz  zamieszcza  na  stronie 
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.

8. Zamawiający  oświadcza,  że  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  Wykonawców  w  celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej, na 
której udostępniana jest SIWZ.

10. Jeżeli  zmiana  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  prowadzić  będzie  do 
zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej 
do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  niezbędny  okaże  się  dodatkowy  czas  na 
wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert 
i  poinformuje  o tym Wykonawców,  którym przekazano specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Iwona Szymańska – w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej
        tel.: 77/403 69 35, pok. nr 17 – I piętro,

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.    (art.45 i art. 46 ustawy Pzp)     

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł
słownie: dwa tysiące i 00/100 zł

2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wniesienia  wadium  w  obcej,  wymienialnej  walucie. 
W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  oferty  wadium 
w  wymaganej  przez  Zamawiającego  wysokości  przez  cały  okres  związania  ofertą  (30  dni), 
uwzględniając wahania kursu walut.

3.  W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  wadium (w 
każdej  z  dopuszczalnych  form)  może  być  wniesione  przez  jednego,  kilku  lub  wszystkich 
Wykonawców,  pod  warunkiem,  iż  łączna  wysokość  wniesionego  wadium  odpowiadać  będzie 
wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem 
jakiego postępowania jest wnoszone.

4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

W przypadku  wnoszenia  wadium  w  pieniądzu  ustaloną  kwotę  należy  wpłacić  na  konto 
Zamawiającego  Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym 48 – 120 
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Baborów z dopiskiem: „wadium – postępowanie przetargowe na „Remont ulicy Nowej w 
Baborowie Etap II”. Kopie potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub 
załączyć w osobnej kopercie do oferty z dopiskiem „wadium”.
W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach np. bankowych kserokopię potwierdzenia z 
banku wniesienia  wadium należy dołączyć  do oferty,  a  oryginał  złożyć  w Kasie  Urzędu 
Miejskiego w Baborowie. 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

5. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  -  zobowiązanie  gwaranta,  poręczyciela  do  wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 5 
ustawy Pzp.

6.  Wykonawca,  który  nie  wniesie  wadium  w  wyznaczonym  terminie  zostanie  wykluczony. 
Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)  Zamawiający 
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

7. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem  art.46  ust  4a  ustawy  Pzp  (tj.  Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym 
mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 
25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie).

8. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

1)odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy.

11.  Zamawiający  żąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę oferty w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) stanowi „Ogółem wartość 
kosztorysowa  robót”  z  Kosztorysu  ofertowego. Kosztorys  ofertowy  należy  sporządzić 
metodą  uproszczoną  na  podstawie  Przedmiaru  robót (Załącznik  nr  7  do  SIWZ) 
zachowując kolejność l.p., podstawę wyceny oraz ilości podane w Przedmiarze. 

2. Cenę  ofertową  należy  wyliczyć  na  podstawie  przedmiaru  robót,  dostarczonego 
Wykonawcom.  Cena  ofertowa  powinna  obejmować  kompletne wykonanie  przedmiotu 
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Przetargowej przy zastosowaniu polskich 
norm. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium: Cena - 100 %
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, pozostałe oferty uzyskają wartość punktową 
wyliczoną wg poniższego wzoru:

C =
Cn

x R
Cb

gdzie:
C- wartość punktowa
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena badanej oferty
R - waga = 100

Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  uzyska  największą  ilość  punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta zawierająca oczywiste 
omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) Pzp, 
a  w przypadku  wystąpienia  przesłanki  określonej  w  art.  89  ust.  1  pkt  6)  Pzp  zostanie  przez 
Zamawiającego odrzucona.

XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1do SIWZ),
- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków    
  udziału w postępowaniu, określone w dziale XI SIWZ.
- Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną,

3. Załączone  przez  Wykonawcę do  oferty  oświadczenia  muszą odpowiadać  swoją  treścią 
treści  zaproponowanych  przez  Zamawiającego  wzorów  tychże  oświadczeń  będących 
załącznikami do niniejszej SIWZ. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane. 

4. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim  w  sposób  czytelny  (dokumenty 
sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta  nie  powinna  zawierać  żadnych  nieczytelnych  lub  nieautoryzowanych  poprawek 

i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować 
i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

7. Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  zgodnie  z  opisem 
znajdującym się w dziale XI SIWZ, przy czym „Formularz ofertowy”, oświadczenia 
wymienione w  dziale  XI  pkt  A)1  i  pkt  A)2  SIWZ  -  muszą  być  złożone  w  formie 
oryginału.

8. Oferta (oraz załączniki  do niej)  musi  być  podpisana (podpis  i  imienna pieczątka)  przez 
Wykonawcę  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  określonymi  w dokumencie  rejestrowym 
Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a 
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w  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  przez 
ustanowionego pełnomocnika.

9. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę.

10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie,  za wyjątkiem 
materiałów określonych w art.  97 ust.  2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, 
którego oferta nie została wybrana).

11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

12. Wykonawca  powinien  umieścić  ofertę  w  dwóch  zamkniętych  kopertach:  zewnętrznej 
i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

            DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:          Gmina Baborów
                                                                                   ul. Dąbrowszczaków 2a

                                                                                   48 – 120 Baborów

                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:              „Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II” 
              
                    NIE OTWIERAĆ PRZED:                                       godz.: 9:30, 29.05.2012r.

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 
jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  /wewnętrznej  i  zewnętrznej/  odpowiednio 
oznakowanych dopiskiem „ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  /według  takich  samych  zasad  jak 
wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

16. Oferta  złożona po terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy niezwłocznie  bez otwierania 
koperty wewnętrznej.

17. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej  kolejności  i  po 
stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi 
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

18. Koperty  oznaczone  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty 
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

19. Do  oferty  należy  dołączyć  wszystkie  załączniki  określone  w  SIWZ  oraz  wymagane 
dokumenty.

20. Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawców,  aby  w  przypadku  pojawienia  się  w  ofercie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 
Ustawy  z  dnia  16.04.1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (tekst  jedn.  Dz.  U. 
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed 
dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: 
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
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1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie się 
nieujawnione  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)  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania  ofertą,  z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed 
upływem terminu związania  ofertą,  zwrócić  się do Wykonawców o wyrażenie  zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności  wadium albo,  jeżeli  nie jest  to  możliwe,  z  wniesieniem 
nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu 
związania  ofertą  dokonywane   jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek 
wniesienia  nowego wadium lub jego przedłużenia  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

48 – 120 Baborów
z dopiskiem: „Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II” 

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2012r. do godz. 9:00 w Urzędzie 
Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13 
(sekretariat I piętro)

3. W przypadku  korzystania  z  usług  pocztowych,  Zamawiający  uznaje  za  termin  złożenia 
oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2012 r. o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim 
w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a.

5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, 

Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji, 
warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
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XX.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO 
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO

1. Po  upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę, 
którego oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  o  miejscu  i  terminie  podpisania 
umowy.

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – 
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit 
a), pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego  przed upływem  terminu,  o  którym  mowa  powyżej,  jeżeli  w  postępowaniu 
została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego 
wykonawcy.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

4. Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o których mowa w art.  93 ust.  1 
ustawy Pzp.

5. W  przypadku,  gdy  zostanie  wybrana  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Termin i forma płatności:  Fakturę Wykonawca może wystawić po dokonanym odbiorze 
końcowym oraz przedłożeniu wymaganych przepisami protokołów sprawdzeń zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami  prawa  w  tym  przedmiocie.  Wynagrodzenie  za  przedmiot 
umowy zostanie przekazane w formie przelewu  na konto Wykonawcy podane w umowie, 
po uprzednim protokolarnym odbiorze wykonanych robót. Jeśli w protokole odbioru robót 
stwierdzone zostaną wady Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art.147 – 151)
Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, będzie zobligowany 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 4% (cztery procent) 
ceny całkowitej  podanej  w ofercie  (brutto).   Zabezpieczenie  musi  zostać  wniesione  najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie  to  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  umowy a  także pokryciu  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  jakości.  Po upływie  terminów 
ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie 
należytego  wykonania  umowy.  W przypadku,  gdy  koszt  przekroczy  wysokość  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w :
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust.5 pkt.2 
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ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158.z późn. zm.)

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) W  pieniądzu  -  odpowiednią  kwotę  należy  wpłacić  na  konto  podane  przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  Zabezpieczenie  w pieniądzu wpłacić 
należy na konto Zamawiającego Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku 
Spółdzielczym, 48 – 120 Baborów.

b) W przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w pozostałych  dopuszczanych  formach 
określonych w   pkt 2 lit. b-e  dokument zabezpieczenia należy złożyć w depozycie: 
w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów 
(parter, pokój nr 1) w następujących godzinach: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek – 
czwartek 7:30 – 14:30, piątek 7:30 – 13:00.

c) godzinach od 8.00 – 15.00 przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie w formie 
innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
Polisa,  poręczenie,  gwarancja  lub  inny  dokument  stanowiący  formę 
zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy winny zawierać stwierdzenie, 
że: na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową 
następuje  wypłata  bez  jakichkolwiek  zastrzeżeń  ze  strony  gwaranta 
(poręczyciela).

Za  niewykonanie  umowy  uznaje  się  również  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 
w formie gwarancji  lub poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie 
zamówienia  oraz  okres  rękojmi.  Zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  został 
określony w  §11  wzoru umowy.

XXII.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE  DO 
TREŚCI UMOWY

1. Treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót, przedstawionego w ofercie jedynie za 
uprzednią  pisemną  zgodą  Zamawiającego,  akceptując  nowego  kierownika  robót, 
w przypadku, gdy:
a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadkach:
1)  choroby  lub  innych  zdarzeń  losowych  dotyczących  kierownika  robót  lub  nie 
wywiązywania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy,
2)  jeżeli  zmiana  kierownika  robót  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji),
b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.  Wykonawca zobowiązany jest 
zmienić  kierownika  robót  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego  we  wskazanym  przez 
Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika robót – nowy kierownik robót 
musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

2.  w  przypadku  zaistnienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  powodujących 
konieczność  przerwania  robót,  potwierdzoną  przez  inspektora  nadzoru,   Zamawiający 
dopuszcza  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  zakresie  przedłużenia 
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terminów  przewidzianych  na  realizację  zamówienia,  o  okres  trwania  wskazanych 
niekorzystnych warunków atmosferycznych,

3.  w  przypadku  zaistnienia  konieczności  udzielenia  zamówień  dodatkowych,  których 
realizacja  powoduje  konieczność  przedłużenia  terminów  przewidzianych  na  realizację 
niniejszego zamówienia,  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej 
umowy  w  zakresie  przedłużenia  terminów przewidzianych  na  realizację  zamówienia,  o 
okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych;

4.  jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  zajdzie  konieczność  poprawek  lub  zmian  
w  dokumentacji,  niezbędnych  dla  prawidłowej  realizacji  zamówienia,  Zamawiający 
dopuszcza  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  umowy  dotyczących  treści 
dokumentacji  we  wskazanym  zakresie,  co  jest  równoznaczne  z  dopuszczeniem  zmian 
w zakresie realizacji robót budowlanych.

W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do 
umowy Aneksem.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy,  zmiany  danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności za zgodą obu stron.

Wszelkie  zmiany  muszą  być  dokonywane  z  zachowaniem  przepisu  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.  nr  223,  poz.1655  ze  zmianami)  tj.  art.140  ust.  3 
stanowiącego,  że  umowa  podlega  unieważnieniu  w  części  wykraczającej  poza  określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XXIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
zamawiającego podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi  się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do 
wniesienia  odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed 
upływem tego terminu.
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8. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w  sposób 
przewidziany w ustawie  dla tej  czynności.  Na czynności,  o których mowa w ust.  2,  nie 
przysługuje  odwołanie,  z  zastrzeżeniem  art.  180  ust.  2  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

10. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  za 
pomocą faksu albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż  określone  w  pkt  10  i  11  powyżej  wnosi  się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej  staranności 
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego 
wniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zamawiający  może  przedłużyć  termin 
składania ofert lub termin składania wniosków.

14. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię  odwołania  innym  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu,  a jego kopię przesyła  się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.

17. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami 
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18. Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający  pozycję  uprawdopodobni,  że  wykonawca  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony,  do której  przystąpił;  w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję.  Postanowienie  o  uwzględnieniu  albo  oddaleniu  opozycji  Izba może wydać na
posiedzeniu  niejawnym.  Na postanowienie  o uwzględnieniu  albo oddaleniu  opozycji  nie 
przysługuje skarga.

19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił 
do postępowania po stronie zamawiającego.

20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 nie mogą następnie korzystać ze 
środków  ochrony  prawnej  wobec  czynności  zamawiającego  wykonanych  zgodnie 
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
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21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu.

22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego.

23. Skargę wnosi  się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać  oznaczenie  zaskarżonego  orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów,  zwięzłe  ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części.

                                                                                                               

                                                                                                                                           Zatwierdzam:
Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska 

                                                                                                                         ………………………………………….
                                                                                                                                             10.05.2012r.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .....................................................
Siedziba ...................................................
E- mail .....................................................
Strona internetowa ..................................
tel/fax ......................................................
Nr REGON ..............................................
Nr NIP .....................................................
KRS ........................................................

Gmina Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. :

„Remont ulicy Nowej w Baborowie - Etap II” 

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za cenę:

brutto........................................................................................................zł

(słownie....................................................................................................zł)

netto..........................................................................................................zł

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

podatek VAT w wysokości .............%     tj.................................................zł

(słownie.....................................................................................................zł)

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia  określony w warunkach przedstawionych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Składamy  niniejsza  ofertę  przetargową  we  własnym  imieniu/jako  partner  konsorcjum 
zarządzanego przez ...................................................................*)
     (nazwa lidera)

3. Oświadczamy, że:
• przedmiot zamówienia wykonamy:  sami / z udziałem podwykonawców *) następujące 

części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
L.p. Nazwa części zamówienia (rodzaj, zakres) Wartość

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Remont ulicy Nowej w Baborowie-Etap II” 

20/28



Okres gwarancji  …………………………………………(minimum trzy lata – 36 miesięcy) 

4. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminach określonych SIWZ.

5. Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 
są:

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

( imię i nazwisko, telefon kontaktowy, fax, zakres odpowiedzialności)

6.Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  
i  przedmiotem   zamówienia  i  nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń,  oraz  uzyskaliśmy  konieczne 
informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

7.Oświadczamy,  że  uważamy  się  związani  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy.

8.Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane 
Wykonawcy  oraz  postanowienia  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  bez  zastrzeżeń   
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9.Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % (cztery 
procent)  wartości wynagrodzenia umownego brutto w formie............................................................

10. Oferta została złożona na ................ ponumerowanych i podpisanych stronach.

załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)..........................................................................................................................................................

2)..........................................................................................................................................................

3) ………………………………………………………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………………………………………………..

5)..........................................................................................................................................................

6) ………………………………………………………………………………………………………………..

7) ………………………………………………………………………………………………………………..

8)..........................................................................................................................................................

9) ………………………………………………………………………………………………………………..

10) ………………………………………………………………………………………………………………

...................................,      ............................2012r.
         (miejscowość)                                   (data)

...........................................................................................................
            imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*) –niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2

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

„Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II”

„OŚWIADCZENIE”
 

W trybie art. 22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  

i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawię  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 

3. Znajduję  się w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie niniejszego 
zamówienia; 

4. Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówieniowa 
publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 -2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 3

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

„Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II”

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst  jednolity  Dz.U.  z  2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zm.)  oświadczam,  że  nie  podlegam 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 4                                           

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

Gmina Baborów
ul.  Dąbrowszczaków 2a
48-120 Baborów

Doświadczenie zawodowe
„Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II”

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
jednego zamówienia dotyczącego robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom 
budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia   (budowa  lub  modernizacja  dróg)  na  kwotę 
o  wartości  nie  mniejszej  niż  200.000,00zł  (brutto)  słownie:  dwieście  tysięcy  i  00/100  zł 
(brutto), z podaniem wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi.   
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) 

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy
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Lp Zamawiający Opis przedmiotu zamówienia Data i miejsce 
wykonania

Wartość zamówienia 
brutto

1.

2.

3.
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Załącznik Nr 5                                           

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

Gmina Baborów
ul.  Dąbrowszczaków 2a
48 – 120 Baborów

Wykaz osób pełniących funkcje techniczne w trakcie trwania zamówienia

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………...

przedkładam  wykaz  osób , którymi dysponuje /  będzie dysponował * wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 

Lp Imię i Nazwisko 
Planowana 

funkcja ,zakres 
czynności

Kwalifikacje 
zawodowe Praktyka w latach

1
2
3
4
5

Uwaga :
Spełnienie tego warunku winno być udokumentowane poprzez:

1. Załączenie kserokopii uprawnień budowlanych,
2. Załączenie  kserokopii zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa.
3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych 

do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby , 
którymi będzie dysponował .

• niepotrzebne skreślić

..........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik Nr 6 - wzór umowy

UMOWA NR 7013.   .2012
zawarta w dniu ………………….. 2012r. w Baborowie

pomiędzy  Gminą  Baborów  z  siedzibą  przy  ulicy  Dąbrowszczaków  2a,  48  –  120  Baborów, 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy – Elżbietę Kielską
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
NIP: 748-15-06-649,
Regon: 531412817
a firmą :
.......................................................................
.......................................................................
NIP: ...............................................................
KRS: ..............................................................
mającą siedzibę w ....................................................przy ul.......................................................
(kod) ........................................................................
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1............................................................................
2............................................................................
 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  o udzielenie 
zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2010r.  Nr  113  poz.  759  z  późn.  zm.) w trybie  przetargu 
nieograniczonego rozstrzygniętego dnia ................... 2012r. została zawarta umowa następującej 
treści:

§ 1

Zamawiający  zgodnie  z  przeprowadzonym  przetargiem  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do 
wykonania zadanie pn.:

„Remont ulicy Nowej w Baborowie – Etap II”

Zakres robót według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Realizacja  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  SIWZ,  złożoną  ofertą, 

obowiązującymi  Polskimi  Normami,  sztuką  budowlaną,  zasadami  współczesnej  wiedzy 
technicznej i wszelkimi innymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

2. Przejęcie terenu budowy w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy,
3. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.
4. Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót na własny koszt. 
5. Utrzymanie porządku na terenie budowy,
6. Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP w trakcie prowadzenia robót,
7. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy. 
8. Uzgadnianie prac realizowanych w obrębie infrastruktury obcej z ich Zarządcą.
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9. Przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru, zawierającej: 
atesty,  aprobaty,  opinie,  wyniki  badań,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikaty 
zgodności,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  prawo budowlane.  Wytyczne  do sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej.

10. Pisemne powiadomienie inwestora o gotowości do odbioru końcowego w terminie  2 dni 
przed  zakończeniem  robót.  Do  zawiadomienia  o  zakończeniu  robót  wykonawca  jest 
zobowiązany dołączyć dokumentację powykonawczą. 
Niekompletna  dokumentacja  powykonawcza  przedłożona  Inwestorowi  jest 
równoznaczna z niedotrzymaniem terminu o którym mowa w niniejszym punkcie.

§ 3

Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  będzie  kierownik/cy  budowy  (imię  i 
nazwisko)  .....................................................  posiadający  uprawnienia  budowlane 
Nr .............................. oraz wpisany/-i  na listę członków Właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 4

Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów  dopuszczonych  do  zabudowania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  okazać  na  każde 
żądanie  Zamawiającego  odpowiedni  certyfikat  zgodności  z  Polska  Normą  lub  normami 
europejskimi.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następującym terminie: do 45 dni od 
daty przekazania placu budowy.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Pisemne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w którym będą  prowadzone roboty
2. Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego w wersji papierowej,
3. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.
4. Dokonanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego.
5. Zwołanie,  najpóźniej  na  14  dzień  od  chwili  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia 

robót, odbioru końcowego.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie 
kosztorysowe  w wysokości ……………………………………….zł (brutto).

(słownie brutto :....................................................................................................................)
podatek VAT w kwocie ......................................................zł
(słownie................................................................................................................................)

     netto :....................................................................................zł
(słownie netto :.....................................................................................................................)

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
3. Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia  chociażby  w  czasie  zawarcia 

umowy  nie  było  można  przewidzieć  wzrostu  cen,  materiałów  oraz  innych  składników 
cenotwórczych i kalkulacyjnych.
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4. Podstawa  do  wystawienia  faktury  będzie  protokół  odbioru  częściowego  lub  końcowego, 
spisany  z  udziałem  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, podpisany bez zastrzeżeń przez wszystkie 
strony.

5. Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  zostanie  przekazane  w  formie  przelewu   na  konto 
Wykonawcy nr …………………………………………………………………..  w terminie:

a) do  30  dni,  od  daty  otrzymania  poprawnie  wystawionej  faktury,  po  uprzednim 
protokolarnym odbiorze wykonanych robót.

§ 8

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 
umowy.

§ 9

W  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  realizowany  jest  przy  pomocy  podwykonawców 
Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty  przez  nich 
wykonywane.

§ 10

1) Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, 
2) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń 

dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą, 
3) Za działania  i  zaniechania  Podwykonawców  Wykonawca ponosi  wobec  Zamawiającego 

odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne, 
4) W przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę części  robót  Podwykonawcy,  Wykonawca 

zobowiązuje się do:
a) informowania  na  piśmie  Zamawiającego  o  każdej  fakturze  wystawionej  przez 

Podwykonawcę oraz terminie jej płatności a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury lub zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy

b) udostępnienia na każde żądanie  Zamawiającego dokumentacji  dotyczącej  rozliczeń  
z Podwykonawcą, 

c) informowania  Zamawiającego  na  piśmie  z  7  dniowym  wyprzedzeniem  o  terminie 
odbioru  robót  Podwykonawcy  oraz  zapewnienia  Zamawiającemu  możliwości 
uczestniczenia w odbiorze tych robót. 

5)  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  dokonał  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  za 
wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

a) wstrzymać  wypłatę  wynagrodzenia  Wykonawcy  do  czasu  zapłaty  przez  Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

b) do potrącenia wynagrodzenia Wykonawcy należności  przysługującej Podwykonawcy,  
w przypadku zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% (cztery 
procent) wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust.1 (cena wraz z podatkiem 
VAT)  w kwocie ………………………………… w formie .......................................................

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnie z umową wykonania robót   
 i zostanie zwrócone wg warunków j.n.:

1. 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia tj po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
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2. 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie 
roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości  zostanie  zwrócone 
wykonawcy w terminie niepóźnej niż 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę wg ustaleń umowy.

§ 12
Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. gwarancji na roboty objęte niniejsza umową. Bieg 
terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego (bezusterkowego).

§ 13
1. Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności 

Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Przez  zakończenie  robót  rozumie  się  powiadomienie 
inwestora zgodnie z § 2 pkt. 12 oraz faktyczne przeprowadzenie prac odbiorowych.

2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek na etapie przeprowadzania odbioru robót Inwestor 
zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni. 

3.  W okresie gwarancji  oraz po upływie  ustalonego w umowie terminu gwarancji  nastąpi 
przegląd gwarancyjny  mający na celu  ustalenie  aktualnego  stanu zrealizowanych  robót 
oraz ustalenia ewentualnego usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji.

§ 14
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 
od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub 
w innym – uzgodnionym przez strony w terminie lecz nie później niż 30 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia.
Roboty awaryjne powstałe w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie niezwłocznym 
(najpóźniej do 3 dni).

§ 15
Zamawiający  dokonuje  usunięcia  wad  we  własnym  zakresie  na  koszt  Wykonawcy  
w przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad.

§ 16
Jeżeli  Wykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  zakończeniem  prac  objętych  umową  tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zakończyć ją w terminie Zamawiający może od umowy 
odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

§ 17
Jeżeli  Wykonawca wykonuje  roboty w sposób wadliwy  niezgodny z obowiązującymi  normami  
i warunkami niniejszej umowy zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy.

§ 18
1.  Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)  za odstąpienie  od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn,  za które  ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  5% wynagrodzenia,  którym  mowa 
w §7 pkt. 1, 
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości  0,3% 
wynagrodzenia o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień zwłoki,
c)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  powstałych  
w okresie gwarancji  i rękojmi w wysokości  0,2% wynagrodzenia o którym mowa  
w §7 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2.  W przypadku powstania zobowiązań wynikających z pkt. 1 lit. b) i c) Zamawiający potrąci 
z  należnego  wynagrodzenia  naliczone  kary  umowne.  W  chwili  powstania  zobowiązań 
określonych pkt. 1,  lit. a)  Zamawiający zatrzymuje zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy,  określone  § 11 rekompensując tym samym powstałe zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego.

3.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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§ 19
Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 21
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano  wyboru  wykonawcy  z  wyłączeniem  możliwość  zmiany  postanowień,  w  przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych pkt. XIX SIWZ – art. 144 ustawy Pzp.

§ 22
W  razie  wystąpienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 
publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.

§ 23
We wszystkich sporach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu 
cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 24
Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  wykonywania  przedmiotu  umowy  strony  rozstrzygać  będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego Sąd  Powszechny.

§ 25
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Umowa liczy …….. stron.

§ 26
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron umowy:

1. 2 egz. dla Zamawiającego
2. 1 egz. dla Wykonawcy

W  y k o n a w c a:              Z a m a w i a j a c y

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