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I. Informacja o postępowaniu 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Gaszowice 
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 

„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” 
 
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu 
Gminy: www.gaszowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
 
Znak postępowania: GPI 5/P/2010 

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy posługiwać się tym znakiem. 
 
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Dane Zamawiającego: 

Urząd Gminy Gaszowice 
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 
Faks: 32 43 27 141 
E-mail: mailto:ug@gaszowice.pl 
NIP: 642-25-68-855 

 
II. Przedmiot zamówienia  
ul. Wąwozowa w Czernicy 
− Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, 

przy uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego – 1023,00 m2 
− Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1023,00 m2 
− Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1023,00 m2 
− KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław z pospółki, na podsypce 

piaskowej – 20,00 m 
− Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 954,80 m2 
− Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiąŜąca, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t - grubość 3cm – 954,80 m2 
− Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t – 954,80 m2 
 
Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
45233123-7 Prace budowlane na drogach podrzędnych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia maksymalnego terminu usunięcia wad do 14 dni. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia 
odbioru końcowego. 
 
Rozliczenie za przedmiot umowy moŜe odbywać się fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niŜ raz w 
miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika 
robót i inspektora nadzoru. Łącznie faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.  
Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złoŜoną u Zamawiającego w terminie do 30 dni po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez kierownika robót, inspektora nadzoru. 
Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty otrzymania ich z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi 
przelewem na konto Wykonawcy podane w ofercie.  
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Za termin zapłaty ustala się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
Podwykonawstwo 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.  
 
Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 
Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
III. Termin realizacji zamówienia: 16 wrzesień 2010r. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu  
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz 

spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 3 niniejszego rozdziału. 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń  

i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 
3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a)  posiadania wiedzy i doświadczenia: 
- Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty  
budowlane polegające na budowie, przebudowie dróg, o wartości minimum 50.000,00 zł (czterdzieści 
tysięcy złotych) brutto kaŜda; 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Wykonawca dysponuje: 
- Osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

drogowej upowaŜniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy. 
 
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden z nich nie moŜe podlegać 
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki 
określone w pkt 3 muszą spełniać łącznie. 
Nie moŜe równieŜ podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach, którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia. 
 
V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu. 
1. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy przedłoŜyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3. 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

c)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2.  W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2,  
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty 
potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone, 

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 
osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez 
wskazane osoby wymaganych uprawnień. 

3.  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
przedstawiając w tym celu: 
a) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, 

które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

b) Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału  
w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez  
ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 

 
JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
 i określonych w Rozdziale IV pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w Rozdziale V 
pkt 1a) i b), iŜ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o 
ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.  

 
JeŜeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby 
podwykonawców, Zamawiający moŜe dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, 
ze nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niŜ dotychczasowy podwykonawca. 

4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: w pkt 1b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.  JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6.  Dokument, o którym mowa w pkt 4 lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 5, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

8.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na 
zasobach, których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z tych 
podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
a)  oświadczenie wymienione w pkt 1 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złoŜone przez 

kaŜdego Wykonawcę; 
b) oświadczenie wymienione w pkt 2a) powinno być złoŜone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców; 



Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2 
„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” 
Znak postępowania: GPI 5/P/2010 
 

 5/22 
  

c)  dokumenty wymienione w pkt 2 b), c) Wykonawcy składają wspólnie lub powinien  
je złoŜyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty naleŜy dołączyć 
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym 
1. Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna 
mailto:ug@gaszowice.pl, mailto:inwestycje@gaszowice.ploraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna. 
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z 
treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złoŜenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę 
elektroniczną) na adres mailto:ug@gaszowice.pl, mailto:inwestycje@gaszowice.pl. 

 
2. Wyjaśnianie treści SIWZ 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu 
umoŜliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złoŜone nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 
przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie 
później niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

 
3. Zebranie Wykonawców 

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców. 
 
4. Zmiany w treści SIWZ 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert. 
O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 
zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: 
1. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Stanowisko:  Inspektor  
Imię i nazwisko:  Szymon Gomola   
Tel.:   32 43 27 155   
Fax.:    32 43 27 141   
W terminach:   w godzinach pracy Zamawiającego   

2. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: 
Stanowisko:  Podinspektor  
Imię i nazwisko:  Marta Zawioła   
Tel.:   32 43 27 140   
Fax.:    32 43 27 141   
W terminach:   w godzinach pracy zamawiającego  
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VII. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 
 
VIII. Termin związania ofertą. 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą,  
z tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli jest to niemoŜliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres 
związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
IX.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Pisemna oferta 

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie 
związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Jedna oferta  
KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego 
Wykonawcy zostaną odrzucone. 

3. Warunki formalne 
Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, Ŝe jeŜeli z dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy upowaŜnionych jest łącznie kilka 
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. UpowaŜnienie osób 
podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. JeŜeli upowaŜnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru 
sądowego) do oferty naleŜy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŜnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza 
odpis). Naruszenie powyŜszych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie dokumenty 
oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 
 
Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 
 

4. Koszty udziału w przetargu. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŜeniem oferty, z uwzględnieniem  
art. 93 ust. 4 ustawy.  

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. 
Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y 
podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą 
traktowane jako brak odpowiedzi. 

6. Oznaczenie ofert. 
Ofertę naleŜy włoŜyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco: 

      URZĄD GMINY GASZOWICE 
UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE 

 
oferta na: 
„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” 
 z dopiskiem: 

 NIE OTWIERAĆ PRZED  02.07.2010r. godz. 09:15 
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Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta. 
 
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

- Formularz ofertowy. 
- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V. SIWZ. 
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. 

- Kosztorys ofertowy. 
 
X. Składanie ofert i otwarcie ofert 
1. Termin składania ofert 

Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 02.07.2010r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Gaszowice  
ul. Rydułtowska 2, pokój 14 (sekretariat). 

 Istnieje moŜliwość przedłuŜenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i 
uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złoŜone 
przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku złoŜenia oferty drogą pocztową o waŜności jej złoŜenia będzie decydowała data wpływu do 
Zamawiającego.  

 
2. Oferty złoŜone po terminie. 
 Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złoŜone po terminie składania ofert. 
 
3. Modyfikacja i wycofanie ofert. 

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia 
dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie 
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”. 
śadna oferta nie moŜe być zmodyfikowana po terminie składania ofert. 

 
4. Otwarcie ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2010r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rydułtowskiej 2, 
pokój nr 21 (Salka Narad). 
 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,  
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.  
 
XI. Sposób obliczania ceny ofertowej. 
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.  
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające  
z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz koszty z 
zakresu robót pomocniczych, towarzyszących i uzupełniających np. zorganizowanie zaplecza dla pracowników, 
wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót, transport i składowanie materiałów, ponoszenie kosztów zuŜytej 
energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania 
terenu prowadzenia robót), koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, zlecenie wykonania geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.  
 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje, przy 
których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie 
będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyŜ Zamawiający przyjmuje, Ŝe ich koszt został pokryty przez inne 
ceny podane w przedmiarze robót. 
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Kosztorys naleŜy sporządzić w formie uproszczonej. KaŜda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i 
wartość danej pozycji. Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis 
danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiąŜąca i moŜe być zmieniona. Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej 
pozycji naleŜy oznaczyć symbolami a), b), c). 
Wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału naleŜy dopisać na końcu rozdziału.  
 
W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, 
podatki i inne naleŜności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.  
Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.  
 
Waluty oferty 
Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.  
 
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena - 100 % 
 
Punkty za koszt wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniŜszą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną 
ilość punktów, tj. 100 pkt. 
 
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: 
 
 cena najniŜsza 
 ----------------------   x  100 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty 
 cena danej oferty 
 
Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. 
 
Sposób oceny ofert  
Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami 
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy 
kaŜda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami 
przedstawionymi w materiałach przetargowych. 
Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów  
lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3. 
Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  
Pzp uznaje się za odrzuconą. 
Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy. 
 
Kryteria oceny ofert 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym  
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych  
z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego. 
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych  
w ogłoszeniu o przetargu. 
 
Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym 
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty, z 
zastrzeŜeniem moŜliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na 
niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.  
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Zamawiający uzna, Ŝe cena ryczałtowa określona za cały przedmiot zamówienia podana w formularzu ofertowym jest 
podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia. 
 
UniewaŜnienie postępowania 
Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 
Pzp. 
O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
XIII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy  
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o: 
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1) na 
stronie internetowej. 
 
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niŜ w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony  
w rat. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeŜeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę 
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienie 
została złoŜona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – 
zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: 
a) Pieniądza, 
b) Poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
c) Gwarancji bankowych, 
d) Gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) W wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
b) Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego, 
c) Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym  

i rejestrze zastawów. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
w Banku Spółdzielczym w Rybniku nr 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniŜeli pienięŜna naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Urzędu Gminy. 
 
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie naleŜy 
wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia 
zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
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Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z naleŜności za częściowo wykonane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
 
XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 
Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.  
Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  
(od art. 179 do art. 198g) przysługują: 
1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, 

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prawo do wniesienia skargi na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje równieŜ zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”. 

Odwołanie 
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
1. Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4. Odrzucenia oferty odwołującego. 
Wymagania formalne odwołania 
Odwołanie powinno: 
1. Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy, 
2. Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
3. Określać Ŝądanie oraz 
4. Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.  
 
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli: 
1. Nie zawiera braków formalnych; 
2. Uiszczono wpis. 
 
Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) moŜe wezwać do uzupełniania braków formalnych odwołania 
(określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złoŜenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od 
dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby. 
Terminy na wniesienie odwołania. 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 
dni - jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.  

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

3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi 
się nie później niŜ w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
Przystąpienie do postępowania odwoławczego 
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący moŜe zgłosić opozycję 
przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. 
Odpowiedź na odwołanie. 
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma moŜliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta moŜe 
zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający moŜe uwzględnić odwołanie w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za 
wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił 
inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania 
w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie. 
Cofnięcie odwołania 
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący moŜe cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim 
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. JeŜeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, 
odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
UniewaŜnianie umów i nakładanie kar finansowych 
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba moŜe, jeŜeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz 
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy: 
1. UniewaŜnić umowę; albo 
2. UniewaŜnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałoŜyć karę finansową w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności, gdy nie jest moŜliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy 
podlegającej uniewaŜnieniu; albo 

3. NałoŜyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, Ŝe 
utrzymanie umowy w mocy leŜy w waŜnym interesie publicznym; albo 

JeŜeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba 
moŜe stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). 
Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego 
w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było 
połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy). 
Skarga 
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź 
miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie  
jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

- Oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, 
- Przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 
- Wskazanie dowodów, 
- Wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje równieŜ Prezesowi Urzędu w terminie 
21 dni od daty wydania orzeczenia. 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
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4. Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
6. Wzór umowy. 
7. Przedmiary robót 
 
 
Gaszowice, dnia 14.06.2010r. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
przetarg nieograniczony na: 
 
 

„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” 
 
Wykonawca: 
nazwa firmy:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
adres firmy: . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..  
Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia,  
 

za cenę: brutto .................................................................... zł  
 

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości ..............%.  
PowyŜsza cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

2. Niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni. 
3. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez 

.................................................................................................................*) 
          (nazwa lidera) 

4. Oświadczamy, Ŝe: 
− oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: .............................................................,  
− udzielamy gwarancji na wykonane roboty: ........................................................................ 
                                                                                                      (ilość miesięcy od dnia odbioru końcowego) 

− termin usunięcia wad:..................................................................., 
(ilość dni od zgłoszenia) 

− zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeŜeń, 
− przedmiot zamówienia wykonamy:  sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
 

L.p. Nazwa części zamówienia 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
− akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 
− akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, 
− jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
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5. Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 
 
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

− Podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

− Wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w formie .................................................................. 

 
 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć ) 

 
Data : .......................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE 

 
 
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ............................................................................................................. 
 
Miejscowość .........................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z 

wymogami ustawowymi,  
2. Posiadam niezbędną wiedzą 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 zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień 

publicznych 
 
 
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 
kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 

 
 

 
 
 

 
.......................................................... 
            (podpis, pieczęć)          

Data : ................................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

 
 
 
 

Oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania  

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 

 
 
.......................................................... 
            (podpis, pieczęć)          

Data : ................................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
 

Lp. Opis wykonanych robót 
Wartość brutto 

wykonanych robót 

Data wykonania 
zamówienia 

(zgodnie  
z zawartą umową) 

Miejsce 
wykonania 
/odbiorca 

 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 
Do oferty naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
             

 
 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć ) 

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



Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2 
„Remont drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” 
Znak postępowania: GPI 5/P/2010 
 

 18/22 
  

ZAŁĄCZNIK nr 5 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

  
Oświadczam, Ŝe wskazane powyŜej osoby posiadają wymagane uprawnienia. 

 
 
             
 
 
 
.................................................... 
           ( podpis i pieczęć ) 

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

Funkcja 
Wymagania dla danej 

funkcji 
Imię i nazwisko 

Posiadane uprawnienia 
(rodzaj i numer ) 

 
Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu), który 

dysponuje wskazaną 
osobą 

 
 
Kierownik robót 

Uprawnienia budowlane  
w specjalności drogowej 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 
 

UMOWA CRU-GPI ………………./2010 
 
Zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy Gminą Gaszowice z siedzibą w Urzędzie Gminy 
Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną 
przez: 
…………………………………………………………… 
 
a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………….., zwaną w dalszej części umowy 
Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 

§ 1. 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na „Remont 
drogi gminnej – ul. Wąwozowej w Czernicy” zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

§ 2. 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ……………………………………….. (słownie: ……………………………..............................), 
2. Wykonawca nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było 

przewidzieć rozmiaru i wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych, robocizny 
i sprzętu.  

§ 3. 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień ……………………….a termin ich zakończenia na 
dzień …………………………. 

§ 4.  
Prace objęte umową wykonywane będą według ustaleń zawartych w §1 zgodnie ze sztuką budowlaną, normami  
i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

§ 5. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wykonania przedmiotu umowy niezbędny materiał we własnym zakresie. 
Materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

§ 6. 
W przypadku konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót w stosunku do ustaleń zawartych w §1, 
zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. Zwiększenie zakresu robót wymaga 
wzajemnych uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą w drodze aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego 
protokołem konieczności. 
 

§ 7. 
Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności Zamawiającego  
i Wykonawcy. O terminie zakończenia robót zawiadamia Wykonawca. Komisję odbioru powołuję Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni. 

§ 8. 
Strony ustalają, Ŝe fakturowanie robót moŜe odbywać się fakturami przejściowymi procentowo do zaawansowania 
robót. Faktury przejściowe będą realizowane do wysokości 90 % wartości zadania a faktura końcowa (pozostałe 10%) 
zostanie zrealizowana po komisyjnym odbiorze robót. Zapłata za faktury będzie realizowana w terminie 30 dni, po 
dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych. 

§ 9. 
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie 10 dni od daty odbioru robót będących 
przedmiotem n/n umowy. Faktura końcowa płatna w ciągu 30 dni po dostarczeniu kompletu dokumentów 
rozliczeniowych. 

§ 10. 
Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy przekazywane będzie na konto: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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§ 11. 
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty: ………………… miesięcy. 

§ 12. 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć powstałe usterki w terminie ………dni od daty zgłoszenia 
w formie pisemnej przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu słuŜy prawo do 
powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 13. 

Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod 
warunkiem, Ŝe posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

§ 14. 
Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, Ŝe nie jest 
prawdopodobne, Ŝeby zakończyć ją w terminie Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze 
przed upływem terminu wykonania robót. 

§ 15. 
JeŜeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z 
warunkami niniejszej umowy Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 16. 
JeŜeli w protokole odbioru robót stwierdzone zostaną wady Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia w wyznaczonym 
terminie przesuwając tym samym termin wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stosując odpowiednio §8 i 
§9. 
Gdy wady nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie Zamawiający obniŜy 
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku niezaleŜnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego. 

§ 17. 
1. Strony potwierdzają, Ŝe przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §2, tj. 
………………………………………… zł (słownie złotych: …………………………………………. złotych ) 
w formie …………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłuŜeniu  
o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§18. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
− za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia, 
− z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, 
− z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 
 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
− za zwłokę w realizacji zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki, 
− z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia  

z wyłączeniem §14. 
§ 19. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego karę umowną. 
§ 20. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana przez obie strony w drodze pisemnego aneksu do 
niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności. 

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy oraz związane z realizacją jej płatności nie mogą być w Ŝadnym 
wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

§ 21. 
W sprawach spornych bądź nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 22. 
Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczowo 
właściwego sądu. 

§ 23. 
Umowa została sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
 

WYKONAWCA:                                         ZAMAWIAJĄCY: 
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ZAŁĄCZNIK nr 7 – Przedmiar robót: 
 

Przedmiar robót 
Droga gminna – ul. Wąwozowa w Czernicy 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 60101-030-
050 
 

Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej 
szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy 
uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego 
krotność= 1,00 

 

m2 1 023,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60113-020-
050 
 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
krotność= 1,00 

 

m2 1 023,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60113-050-
050 
 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
krotność= 1,00 

 

m2 1 023,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60403-010-
040 
 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 
cm,wraz z wykonaniem ław z pospółki,na podsypce 
piaskowej 
krotność= 1,00 

 

m 20,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 61005-070-
050 
 

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
krotność= 1,00 

 

m2 954,80 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60308-
01010-050 
 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
standard I,warstwa wiąŜąca,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem 
samowyład.5-10 t - grubość 3cm 
krotność= 0,75 

 

m2 954,80 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60309-
01010-050 
 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem 
samowyład.5-10t 
krotność= 1,00 

 

m2 954,80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


