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1. Zamawiający 
Gmina Bogoria 
28-210 Bogoria 

ul. Opatowska 13 

tel. 015-867-40-86 
 tel./fax 015-867-42-81 
adres strony internetowej: http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 , poz. 759 , z późn. zm.) zwanej dalej jako: Pzp. 
 

2. Tryb zamówienia 
Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej 
 w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda boiska 

sportowe, plac zabaw - ” 
 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 

2. Zakres robót zgodny z projektem, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót. 
Wszelkie uŜyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub 
wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych 
przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca moŜe w takich 
przypadkach zaoferować produkty „równowaŜne” z tym, Ŝe oferowane produkty winny posiadać 
parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej 
lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równowaŜne  jest obowiązany wykazać, 
Ŝe produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
 

Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia 
obejmuje: 
 

Budowę boisk sportowych i placu zabaw. Boisko do piłki noŜnej o nawierzchni trawiastej w m-ści 
Grzybów o wym. 26,4x48,0 m i w m-ści Podlesie o wym. 30,0x60,0 m,  wraz z elementami 
towarzyszącymi w postaci piłkochwytów, ławek. Całość boisk ogrodzona piłkochwytem z siatki stalowej 
powlekanej na słupach stalowych Ø 80 o wys. 4,0 m. Plac zabaw w m-ści Zimnowoda w skład którego 
wchodzą: huśtawki, piaskownica , ławki , zestaw rekreacyjny. Plac zabaw o wym. 13,0x14,0 m  
 

Załączone do dokumentacji przedmiary  robót nie stanowią elementu dokumentacji projektowej mają 
charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co 
do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych 
uzupełnień.  

 

3.   Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty w zamówieniu na okres 5 lat od daty ich odbioru. 
1. Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z przedmiarami, opisem, obowiązującymi 

przepisami i zgodnie ze siwz. 
 

2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 
a) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej siwz, 
b) przedmiar robót i projekt. 
4. Oferty częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
5. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
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6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

7. Udział podwykonawców  
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które 

powierzy podwykonawcy. 
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zlecenia robót podwykonawcom zawarte są we 

wzorze umowy, stanowiące załącznik do umowy nr 9 
8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu udziału kosztów w postępowaniu. 
 

9. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia i odbioru – do 31.08.2012 r. 
 

10. Wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  
5.000,00 PLN  (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100) 

 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. Wadium moŜe być wniesione w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 
późn. zm.). 
 

4. Dowód wniesienia wadium naleŜy załączyć do oferty.  
 

Uwaga: 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty moŜe być oryginał lub kopia 
przelewu wpłaty wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego 
ofertę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złoŜenie dokumentu w oryginale.  
 

Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na konto: 
 Bank Spółdzielczy w Staszowie o/ Bogoria  
 Nr  05 9431 0005 2002 0200 2857 0001 

 
z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na : 

 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, 

Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 
 

do dnia 02.04.2012 r 
 

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeŜeli: 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeŜeniem ust. 4a. 

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  

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

3. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego zwrócono 
wadium na podstawie ust.1, jeŜeli  w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta 
została wybrana  jako najkorzystniejsza. 

4. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 
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4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie , nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe 
wynika to z przyczyn  nie leŜących po jego stronie. 

5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 
b) nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy. 

 

11. Warunki udziału w postępowaniu 
 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie 
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,   
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
    nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
    uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
    z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
    prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
    wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
    ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
    przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
    wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
    postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
    wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
    przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
    popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
    lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
    popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
    związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
    osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
    przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
    popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
    lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
    popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
    przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
    przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
    przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
    gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
    majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
    zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
    przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
    udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
    zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
    przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
    korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
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    zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
    przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
    skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
    zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, 
    przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
    obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
    majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
    zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
    przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
    podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
    pod groźbą kary. 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
    postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi  w 
    dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
    utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
    się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub  

w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania 
ofertą. 

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
    prowadzonego postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
• zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  

zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 
• złoŜona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert 
dokumentów.  
 

12. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. śaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 
3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4. Pełnomocnik winien być umocowany do działania w imieniu Wykonawców występujących 
wspólnie  w formie pisemnej w jednym dokumencie pełnomocnictwa, który winien zawierać: 
a) wskazanie, iŜ udzielane jest na potrzeby zamówienia związanego z niniejszą SIWZ, 
b) oznaczenie mocodawców,  
c) oznaczenie pełnomocnika,  
d) zakres pełnomocnictwa,  
e) czas na jaki jest udzielone,  
f) podpisy osób upowaŜnionych do składania oświadczeń woli w imieniu mocodawców. 
5. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane będą do pełnomocnika ze 
skutkiem wobec wszystkich Wykonawców. 
 

13. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć dokumenty w terminie składania ofert w formie określonej            
w SIWZ. 
 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej siwz 
     Wymagana forma dokumentu – oryginał 
2. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłoŜyć przed 
podpisaniem umowy Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową  
3. kosztorys powykonawczy po zakończeniu robót. 
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4.Oświadczenie o spełnianiu  przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
wart. 22 ust. 1 ustawy wg załącznika nr 2 SIWZ 
5.  Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres działalności jest krótszy 
– w tym okresie minimum 1 roboty o charakterze porównywalnym  
z zakresem zamówienia tj. budowy boisk sportowych i placu zabaw, prawidłowo ukończonej, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone wg załącznika nr 5  SIWZ 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 4 SIWZ  

c)  oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 
oświadczenie wg załącznika nr 6 SIWZ. 

d)  opłacona polisa, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

6.  Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

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

 

7. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – ewentualnie do wykorzystania wzór 
oświadczenia – zał.nr 7 

 

14. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
 

15. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: 
w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 
reprezentowania  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyŜszym niezbędne jest 
przedłoŜenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umoŜliwiający ich identyfikację.  
 
• w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty dokumenty 
dla kaŜdego konsorcjanta oddzielnie,  

 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
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16. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami i składania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 015 867 – 42 - 81. 
2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 
Pzp). 
 

3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyŜej uwaŜa się za 
złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i został 
niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 
 

4. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 
jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeŜeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 
http://www.bogoria.swietokrzyskie.info 
5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŜy kierować na adres 
zamawiającego: 
 

Urząd Gminy w Bogorii 
28 – 210 Bogoria 
ul. Opatowska 13 
tel. 015-867-40-86 
tel./fax 015-867-42-81 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu do składania ofert, 
zmodyfikować treść siwz. KaŜda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej siwz oraz dostarczona 
zostanie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej http://www.bogoria.swietokrzyskie.info  
JeŜeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Sprawy formalne dotyczące siwz   -  imię i nazwisko: Barbara Malec 
Sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia - imię i nazwisko: Tomasz Kowalski 
 

tel. 015-867-40-86 
tel./fax 015-867-42-81 
 

18. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. 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. 
 

19. Opis sposobu przygotowania ofert  

1.  Wymogi formalne: 

a) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 
zawartymi w niniejszej siwz.  
 

b) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszej 
siwz.  
 

c) Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 
przez wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŜe opis kolumn  i wierszy odpowiadać będzie 
formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz.  
 

d) KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
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e)  Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, 
przy uŜyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
 

f) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, równieŜ te złoŜone na załącznikach do niniejszej siwz 
muszą być podpisane przez wykonawcę lub upowaŜnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy ). 
 

g) KaŜda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
 

h) UpowaŜnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 
dokumentów dołączonych przez wykonawcę. 
 

i) kopie wymaganych dokumentów , z wyjątkiem dokumentów , o których mowa w siwz , winny 
być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upowaŜnionego/ych przedstawiciela/li 
wykonawcy  , 
 

j) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. Strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby umoŜliwić ich dostosowanie do 
pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji stron). 
 

2. Opakowanie oferty 

Oferta musi być złoŜona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
opakowaniu (kopercie) z napisem: 
 

Urząd Gminy w Bogorii 
28-210 Bogoria 
ul. Opatowska 13 

Oferta na  „Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 

imię i nazwisko/nazwa/firma, dokładny adres, numery telefonów wykonawcy(dopuszcza się odcisk stempla) 
lub podobnym napisem dostatecznie wyróŜniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej 
do zamawiającego.  
Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyŜszy sposób mogą nie być brane pod 
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyŜszych adnotacji wykonawcy moŜe być 
przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym  z zapisami niniejszej siwz. 
 

3. Zmiana i wycofanie oferty 

Wykonawca moŜe zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do 
składania ofert, określonym w niniejszej siwz. 
Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w 
zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Opatowska 13 
28 – 210 Bogoria 
Pokój nr 14 
 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  03.04.2012 r. o godz. 10:00. 

Oferty złoŜone po terminie jak wyŜej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie odwołania. 
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3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

 
Urząd Gminy w Bogorii 
ul. Opatowska 13 
28 – 210 Bogoria 
Sala konferencyjna w dniu  03.04.2012 r. o godz. 10:10 

Otwarcie ofert jest jawne. 
 

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

5. W przypadku złoŜenia oświadczenia o zmianie oferty badaniu i ocenie podlega oferta po zmianach , 
w przypadku wycofania oferty Zamawiający odstępuje od jej badania i oceny. 
 

6. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny. 
 

21. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Zamawiający ustala, Ŝe obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia 
jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy. 
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia 
wynikające wprost ze specyfikacji i wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie 
elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie moŜna wykonać zamówienia. 
3. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez wykonawcę uproszczonego kosztorysu 
ofertowego, który powinien zawierać o wynagrodzeniu netto, brutto i podatku VAT. Kosztorys ofertowy 
stanowi materiał pomocniczy przy określeniu ceny oferty. 
4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez 
podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą 
 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 
(PLN). 
 

XIX. Kryteria i sposób oceny ofert 

1. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

cena  –  100 % 
 

2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla kaŜdej oferty zostanie wyliczona wg poniŜszego wzoru: 
 

                         C min. 
              C =  ------------  x100 

                         C bad. 
gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich waŜnych ofert 
C bad. – cena oferty badanej 
 

     Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
5. Zamawiający poprawia w  ofercie : 
a) oczywiste omyłki pisarskie  
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b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek , 
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz , nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty  
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 
 

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci 
ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
7. JeŜeli w wyniku oceny złoŜonych ofert okaŜe się, Ŝe nie moŜna dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 
 

23. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty, o: 
– wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierających punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację ,  
– wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
– wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru, równieŜ na stronie internetowej:  http://www.bogoria.swietokrzyskie.info oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej siwz. 
 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do: 
– wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
– przedłoŜenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia,  
– złoŜenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich 
pełnomocnictwa, jeŜeli taka konieczność zaistnieje. 
 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1. 
 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 9 do niniejszej siwz. 

24. Informacje o wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
a. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Uwaga: 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 
 

4. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono 
zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  
 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w niniejszej siwz. 
Uwaga: 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. 
 

6. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zawarte są 
w § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej siwz. 
 

26. Istotne dla stron postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 9 do niniejszej 
siwz. 
27 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp. 
 
Wykaz załączników: 

1. Formularz oferty - zał. nr 1 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał.nr 3 
4. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi – zał. Nr 4 
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. Nr 5 
6. Oświadczenie Ŝe osoby posiadają uprawnienia – zał nr 6 
7. Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji robót – zał nr 7 
8. Wzór umowy - zał. nr 8 
 
 
 

UWAGA ! 
Przedmiotowy zakres zamówienia obejmuje budowę boiska bez części dotyczącej 
zagospodarowania terenu wokół zbiornika. 
 
 
 
................................................................                                                                                         

Załącznik nr 1 do siwz 
     pieczęć, nazwa i dokładny adres  
         wykonawcy/ wykonawców 
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OFERTA 
Na 

 
 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 

Ja/My (imię i nazwisko) 

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

jako upowaŜniony/nieni  przedstawiciel/e firmy:..........................................………………………………... 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas  firmy/ firmx:.......................................................... 

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

................................................................................................................................................................... 
x -  w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego wykonawcę) naleŜy podać ponownie nazwę firmy wymienionej 

w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku składania oferty wspólnej - naleŜy podać wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

1.   Oświadczam/y,  Ŝe  oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia   objętego  specyfikacją   

      a)  za cenę ogółem: 
brutto:……………………..…..zł (słownie:…………………………………..………….…..),  
netto  …………………………zł (słownie: ………………………………………………… ),  
w tym podatek VAT ………% tj. …………………………………………………………… 
 

2. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 

 

3. Oświadczam/y, Ŝe spełniamy warunki udziału w powyŜszym postępowaniu. 
 

4.Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
5.Oświadczam/y, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunkami 
terenowymi i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. 
 
6.Oświadczam/y, Ŝe wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7.Oświadczamy Ŝe udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem na okres 5 lat od daty odbioru 
końcowego. Robót. 
8. WyŜej wymieniony asortyment posiada parametry nie gorsze niŜ w załączonych opisach i posiadać wymagane 
certyfikaty dopuszczalności do uŜytkowania.  
9.Oświadczamy Ŝe do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia 
wyznaczmy………………………………………………………………………………. 
10.Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 
techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia 
11.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r. Nr 223, poz. 1655, zm.2008r.  Dz. U. Nr 171, poz. 1058) oświadczam/y, Ŝe  
 

zamierzamy     /     n ie  zamierzamyx x  

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

 

Lp. Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  (o ile dotyczy) 
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xx  – niepotrzebne skreślić 

                  

11.Oferta nasza zawiera ……….. kolejno ponumerowanych stron. 
12.Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 

   ............................................................   ......................................................................... 
               Miejscowość, data           podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych   
              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 
 

 
 

 
 
UWAGA: 
W przypadku nie wykreślenia w pkt. 8 tekstu oznaczonego (zamierzamy / nie zamierzamy) oraz braku opisu części 
zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) – Zamawiający przyjmuje Ŝe Wykonawca zrealizuje 
zamówienie bez udziału podwykonawcy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 

 
 
 
 
......................................................................... 
 pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy  
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 
 

Ja/My (imię i nazwisko) :........................................................................................ ....................... ..... ... 

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

jako upowaŜniony/nieni przedstawiciel/e firmy :………..……………………………………….............. ...... 

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

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, Ŝe: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
    jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
    do wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 
 
 
 
    .............................................................             ......................................................................... 
                    Miejscowość, data                                                                    podpis/y osoby/ osób  upowaŜnionej/ych                                                                    
                                                                                                            do reprezentowania wyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do siwz 

.........................................................................      
 pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy  
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 
Oświadczam, Ŝe przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie 
podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 297 kk. 

 
 
Ja/My (imię i nazwisko) :........................................................................................ ....................... ..... ... 

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

jako upowaŜniony/nieni przedstawiciel/e firmy :………..……………………………………….............. ...... 
 
 

 
 
 
 
    .............................................................             ......................................................................... 
                    Miejscowość, data                                                                    podpis/y osoby/ osób  upowaŜnionej/ych                                                                    
                                                                                                            do reprezentowania wyk 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do siwz 
 

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

          pieczęć, nazwa i dokładny adres  

              wykonawcy/ wykonawców 

 
WYKAZ OSÓB 
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Które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości Lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do 
wykonania zamówienia , a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
 
 
Lp.  Nazwisko i imię Zakres 

planowanych do 
wykonywania 
czynności przy 
realizacji 
zamówienia 

Informacje o 
posiadanych 
kwalifikacjach 
zawodowych, 
doświadczeniu i 
wykształceniu (nr i 
zakres uprawnień, 
specjalności, 
informacje o 
przynaleŜności do 
izby samorządu 
zawodowego.) 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami. 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Uwaga: 

NaleŜy załączyć oświadczenie Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia , jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  (wg wzoru załącznika nr 6) 

 

2. JeŜeli  w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wskazał, Ŝe polega na osobach, innego 
podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu 
oddającego mu do dyspozycji wskazane osoby ( wzór stanowi załącznik nr 7) 

 

 
    .............................................................             ......................................................................... 
                    Miejscowość, data                                                                    podpis/y osoby/ osób  upowaŜnionej/ych                                                                    
                                                                                                            do reprezentowania wyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do siwz 
......................................................................... 

          pieczęć, nazwa i dokładny adres  

              wykonawcy/ wykonawców 

 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat  

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres  
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prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania. 

 
 

l.p. Nazwa inwestycji i miejsce 
realizacji, rodzaj 

wykonanych robót, nazwa 
i adres podmiotu 

Całkowita 
wartość 
brutto 

Wartość, za 
którą był 

odpowiedzialny 
Wykonawca 

Termin 
wykonania  

robót 

Miejsce 
realizacji 

1 2  3 4 5 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

 

Uwaga 

:-  Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie , zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone . 

- JeŜeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to będzie zobowiązany złoŜyć w oryginale 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia  ( wzór załącznik nr 7) 

 

 

 

 

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

                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  

              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do siwz 
......................................................................... 

          pieczęć, nazwa i dokładny adres  

              wykonawcy/ wykonawców 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
śe osoby, które będą uczestniczyć w przedmiocie zamówienia , posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  uprawnień. 
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Zgonie z § 1 ust. 1 pkt 7Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2009 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów , jakich moŜe Ŝądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane, 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn. ……………………………………. 
 
Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………. 
 
Jako upowaŜniony przedstawiciel wykonawcy …………………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), Ŝe : 
Osoby wymienione w wykazie osób, które złączyłem do oferty, będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym oraz są 
członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  

              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór do ewentualnego wykorzystania 
 
 

Załącznik nr 7do siwz 
......................................................................... 

          pieczęć, nazwa i dokładny adres  

              wykonawcy/ wykonawców 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
O oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 
 

Z art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP 
(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r z późn. zm.) 
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Ja(my) , niŜej podpisany(y) reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako 
upowaŜniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam(y), Ŝe 
 
Przypadku wyboru oferty wykonawcy ……………………………………………………………….. 
      (dane wykonawcy składającego ofertę) 

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

Przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na  

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 

 
 
Zobowiązuję(my) się w imieniu podmiotu który reprezentuję(my) do oddania w/w wykonawcy do  
 
dyspozycji niezbędnych zasobów ……………………………………………………………………… 
     (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                Miejscowość, data         podpis/y osoby/osób upowaŜnionej/nych  

              do reprezentowania wykonawcy/ców 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załącznik Nr  9 do SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA NR .......... 
 

zawarta w dniu …………………..2011 r. w Bogorii, pomiędzy: 
 

Gminą Bogoria reprezentowaną przez Wójta Gminy Bogoria mającą siedzibą w Bogorii, 
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu, którego działają następujące osoby: 
 

Wójt Gminy                                -  Władysław Brudek 
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z kontrasygnata Skarbnika Gminy             -   Ewa Gajek 
 

a  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
 

działająca  na podstawie wpisu do …………………  - zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………….... – …………………………………….. 
 

uprawnionym do wykonania robót dotyczących realizacji  inwestycji pn: 

 

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

 

§ 1 

 

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 
 
1. Na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  , Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
następujących robót: 
 

„Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: 
 Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda – boiska sportowe, plac zabaw” 

 
na warunkach określonych w: 
- złoŜonej ofercie 
- kosztorysie ofertowym uproszczonym 
które stanowią integralną część umowy. 
 

2. Roboty określone w ust. 1 winny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym , ze sztuką 
budowlaną i przepisami prawa budowlanego. 
3. JeŜeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja będzie zawierała wady, które 
uniemoŜliwią prawidłowe wykonanie robót, albo jeŜeli wystąpią inne okoliczności, niezaleŜne od 
Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku 
i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie  uprawniony do modyfikacji zakresu 
świadczenia  wykonawcy, w taki sposób aby był zrealizowany cel  umowy z zachowaniem  
obowiązujących przepisów . 
4. W przypadku gdy  nastąpi  konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia   
      Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie  aneksu.  
      Dokonując modyfikacji zakresu  świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią:   
 
a/ roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian   robót  
zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej ,  
b/ roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją projektową,  a 
których wykonanie stało się zbędne.  
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót objętych umową w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć te roboty do dnia  31.08.2012 r i przekazać w tym dniu 
Zamawiającemu uporządkowany teren budowy. 
7. Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu wykonania zamówienia o którym mowa w ust. 6. w razie 
wystąpienia jednej  z następujących  okoliczności : 
a/ wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 
b/ nie przekazania przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie z Wykonawcą placu 
budowy,   
c/ działania siły wyŜszej, za które uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których 
zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie  przedmiotu umowy w sposób naleŜyty.  
d/ istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy , która  
powoduje  konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,  
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e/ opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , 
8.  Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w ust.7 
będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.”  
 

§ 2 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
 

1. Przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

§ 3 

 

                                OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

I. Ogólne obowiązki wykonawcy :: 
 

1. Przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie przedmiarem robót z wiedzą techniczną oraz 

ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego 
3. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi w tym od odpowiedzialności cywilnej 
4. W czasie realizacji robót: 

 Zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę uprawnioną , 
zgodnie z wpisem do dziennika budowy, Prowadzenie na bieŜąco dokumentację budowy 
(dziennik budowy) 

5. Po zakończeniu robót: 
 Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na 

odbiór końcowy robót, Zgłoszenie pisemne lub faxem wykonanych robót do odbioru. 
7.  Wykonawca zakupi i zamontuje tablice informacyjne z regulaminem korzystania z zamontowanych 
urządzeń na własny koszt. 
II. Zlecanie robót podwykonawcom: 
 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie 
wykonawcy . 

2. W przypadku podzlecenia przez wykonawcę prac objętych umową , musi on uzyskać 
akceptację zamawiającego treści umowy o podwykonawstwo.  

3. JeŜeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez wykonawcę projektu umowy  ,nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń , uwaŜa się , Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Zlecenie robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego do 
wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , uchybienia lub 
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu , jakby to były 
działania , uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników . 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą , której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI PRAC 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały  o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich  

przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz wymogom projektu 

3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
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4. Wykonawca poniesie koszty związane z badaniem na Ŝądanie Zamawiającego jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy , a takŜe sprawdzenia ilości zuŜytych materiałów , o ile 
wyniki tych badań potwierdzą słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów. 

 

§ 5 

 

                                                         ODBIÓR PRAC 
 
1. Termin wykonania – od podpisania umowy do dnia – 31.08.2012 r. 
2. Strony ustalają , Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będą prace objęte niniejszą umową 
3. Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy , nastąpi w terminie 14 dni od zawiadomienia 

Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru . 
4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne bezusterkowe 

wykonanie prac i potwierdzenie w dzienniku budowy , przez inspektora nadzoru , ich 
zakończenia 

5. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru – podpisany przez obie strony 

6. Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeŜeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie wad , aŜ do czasu usunięcia tych wad 

7. JeŜeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy 
Wykonawcy , to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji 
odbioru , jak i następnych komisji , które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego,  
atestów dotyczących materiałów i urządzeń, kosztorysu powykonawczego i 
inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej – po 2 egz. 

 

§ 6 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
 

1.Strony ustalają, Ŝe obowiązującą  formą wynagrodzenia  jest  wynagrodzenie ryczałtowe za 
całe zadanie w kwocie: ……………………………… zł brutto (słownie zł: 
………………………………………………………………………………... brutto).  
Kwota netto …………………………………………………………………. 

WyŜej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji 
przedmiotu umowy.  

2.Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi  zapłatę za kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy w  sposób zapewniający oczekiwany  rezultat zgodnie z 
przedłoŜoną  dokumentacją projektową.  RóŜnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w 
ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a  faktycznymi ilościami, 
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciąŜają go w 
całości .  
3.W przypadku istotnej  modyfikacji  zakresu świadczenia Wykonawcy,  stwierdzonej aneksem  
do umowy  strony   wyodrębnią :   

a/ roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian   
robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  
/roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją projektową,  
a których wykonanie stało się zbędne.  
3. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys róŜnicowy sporządzony przez Wykonawcę 
metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena 
robót zostanie obliczona w sposób określony poniŜej: 

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą toŜsame z wielkością tych 
składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
b) ceny materiałów i sprzętu  - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji 
cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu 
SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i zawierających ceny zakupu 
dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys róŜnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
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4. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane  będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, 
tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu 
pomnoŜonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, stanowiącego 
podstawę obliczenia ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim  
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 
5. W przypadku zaistnienia  przesłanek o których mowa w  pkt 4 i 6 zmiana  wynagrodzenia 
ryczałtowego uzasadni  sporządzenie aneksu do umowy.” 

 
§ 7 

 

                                                  WARUNKI  PŁATNOŚCI 
 

1.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 
podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie: protokół  odbioru końcowego robót podpisany 
przez wszystkich członków specjalnie powołanej do tego celu komisji odbiorowej.. 

Zapłata naleŜności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy . 
Za dzień zapłaty strony uznają datę obciąŜenia konta bankowego Zamawiającego 

3. Strony postanawiają, Ŝe nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za 
zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią. 

§ 8 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela 60  miesięcy gwarancji i zobowiązuje 
się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego 

2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 1 Zamawiający usunie wady i 
obciąŜy Wykonawcę kosztami ich usunięcia przez potrącenie z zabezpieczenia określonego 
w § 10. 

3.  Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
 

 
 

§ 9 
 

NADZÓR NAD PRACAMI 
 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował 
n/w  inspektor  nadzoru : 
.................................................................................................................. 

 
2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie : 

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

§ 10 
 

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca wniósł  zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości zamówienia tj; .................. zł (słownie: ......................................... ) w formie 
....................................................................................................... 
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy , o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 
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• część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót ( 70% 
wysokości wniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze 
• pozostała część zabezpieczenia (w wysokości 30%) jest zwracana nie później niŜ 
w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
 

§ 11 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)  za zwłokę w przejęciu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za 

wykonanie przedmiotu odbioru za kaŜdy dzień zwłoki 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru za kaŜdy dzień zwłoki licząc 

od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego. 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  w okresie gwarancji  , licząc od dnia 
wyznaczenia na usunięcie wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŜdy 
dzień zwłoki 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego , przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Strony zachowują prawo odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaŜności tej zmiany 

 
 

 

 

 

 

 

 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót 
właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle jej realizacji jest Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego 
2. W sporach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
 

§ 14 

FORMA UMOWY 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego , a jeden egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 


