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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 6802300
fax. 58 6802320
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl/portal
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany
w punkcie 1.1., dot. ZP 1/2013 Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach
administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana
w dalszej treści w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy
ZP 1/2013. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
5 000 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz. 1078), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, który udostępniono na stronie
internetowej zamawiającego www.bip.koscierzyna.gda.pl/portal.
4.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
4.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 45.23.31.42-6.
4.5. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art.67
ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2013r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania
w obrocie prawnym, którzy spełniają następujące warunki:
6.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca musi
dysponować:
- frezarką – min. 1 szt.,
- rozkładarką mas bitumicznych o szerokości układania masy do 2,5 m – min. 1 szt.
- lekki walec wibracyjny – min. 1 szt.,
- termosem do przewozu i przechowywania mas bitumicznych pojemności 5 ton lub więcej –
min. 1 szt.
2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponuje osobami
zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do
wykonania zamówienia, tj. kierownikiem robót z uprawnieniami drogowymi i posiadającym
aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
4) złoży pisemne oświadczenie, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
6.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa 24 ust.1 ustawy
Prawo zmówień publicznych
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) złoży pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
2) przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów, które
udostępnią mu do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji
niniejszego zamówienia.
6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa wraz
z ofertą dokumenty wymienione w pkt 7.
6.5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: ocena
wykonawców, którzy złożą oferty przeprowadzona będzie w oparciu o przedłożone oświadczenia
i dokumenty na zasadzie „spełnia – nie spełnia” w odniesieniu do wszystkich warunków.
6.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja). W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1) i nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(formularz 3.2),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji
Działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
3) 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 dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
4) wykaz narządzi, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
7.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.4. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej
wymienione dokumenty:
8.4.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 IDW.
8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i
zawarcia umowy.
8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona 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 złożonych
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
8.4.4. Dowód wniesienia wadium.
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W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien
złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert
w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej
kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa
lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium winno być
wniesione w imieniu wszystkich Wykonawców.
8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami,
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć
dodatkowe strony zgodne z wzorami.
8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Każdy dokument
składający się na ofertę powinien być czytelny.
8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
8.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na
adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:
Oferta
„KONSERWACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA KOŚCIERZYNA W OKRESIE DO 31.12.2013 R.”
Nie otwierać przed dniem 28.01.2013r., godz. 10:15
8.11. Wymagania określone w pkt 8.9÷8.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia te powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
9.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy na podstawie
zakresu robót określonego w rozdziale nr 4 do SIWZ.
9.2. W formularzu cenowym wykonawca wypełnia pozycję wpisując cenę jednostkową netto
i obliczając wartość zadania netto mnożąc cenę jednostkową przez zakładaną ilość. Do tak
obliczonej wartości Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących
na dzień sporządzenia oferty. I tak wypełniony formularz cenowy załącza do oferty. Cenę należy
obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena
ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
9.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko i wyłącznie w walucie
polskiej. Nie dopuszcza się dokonywania rozliczeń w walutach obcych.
9.5. Ceny jednostkowe netto i stawki ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą
zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3200 PLN (słownie złotych:
trzy tysiące dwieście).
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
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a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
Millennium Oddział w Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
10.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale przed upływem
terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub
zamieszczone w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować
cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia winny
posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium, niezależnie od formy wniesienia,
podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer
sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany
w pkt 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania
ofert.
10.5. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą
Prawo zamówień publicznych zostaje wykluczony.
10.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami
w przypadku gdy:
10.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
10.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 28.01.2013r. do godziny
10:00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu
28.01.2013r., o godzinie 10:15.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
12.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie
kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
13.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium
zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C=
—————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
13.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym terminie
oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
13.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 13.9 - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji formularza cenowego lub innych
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.10. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności
określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 14.9 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 13.9 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione
w niniejszej SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za
realizacje przedmiotu zamówienia.
13.12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli 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 złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia, oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
13.13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się
decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien
przedłożyć: umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną
ofertę (w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
będzie konsorcjum) stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność wszystkich
Wykonawców za realizacje zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji
w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.
14.2. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 14.1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.
14.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa
wyżej, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi,
a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych (za szkodę spowodowana uchyleniem się od zawarcia umowy).
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ZMIANA UMOWY
16.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że przewidziano taką możliwość
w niniejszej SIWZ, tj.:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.
Zmiany, o których mowa wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.
16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci aneksu.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
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17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
17.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec n/w czynności;
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
17.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.
17.6. Odwołanie powinno:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
c) określać żądanie
d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
17.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy pzp.
18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub faksem na numer faksu podany w pkt 1.1.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę zwrotnym faksem faktu
otrzymania każdej informacji przekazanej faksem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi faksem
fakt otrzymania od niego informacji. Informacje przekazane za pomocą faksu uważać się będzie
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym (zawierającym datę potwierdzenia, pieczęć i podpis
osoby potwierdzającej) lub potwierdzona niezwłocznie oryginałem pisma.
18.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art.
art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany
w pkt 1.1.
18.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi
(wyjaśnień), jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ.
18.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
18.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony
zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
18.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
18.8. Wykonawców, którzy pobrali specyfikację przetargową ze strony internetowej Zamawiającego
prosi się o poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie, celem umożliwienia przekazania
udzielanych wyjaśnień, odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji.
18.9. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Beata
Majewska, tel./fax. 58 680-23-62/58 680-23-66.
19. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
19.1. Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów z postępowania
odbywać się może, po złożeniu wniosku przez Wykonawcę lub innego wnioskującego.
Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie
godzin jego urzędowania, w obecności pracownika/ów Zamawiającego, w oparciu o przepisy
ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
19.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. Formularz cenowy
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ZP 1/2012
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

My niżej podpisani:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 5.000.000 EURO na Konserwację
nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do
31.12.2013 r.
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto ……..................................... zł,
słownie: .......................................................................................................... zł, w tym podatek VAT 23%
zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2013r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze
wzorem umowy i specyfikacją techniczną) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte;
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.);
4. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w kwocie ………… zł w dniu ...................... w formie
...........................................................
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ;
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

się

do

zawarcia

umowy

7. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ...........do nr ............ .
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : *
1/ ....................................................................................................... ;
2/ ....................................................................................................... ;
3/ ....................................................................................................... ;
4/ ....................................................................................................... ;
5/ ....................................................................................................... ;
6/ ....................................................................................................... ;
7/ ....................................................................................................... ;
8/ ....................................................................................................... ;
9/ ....................................................................................................... .
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9. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
...................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
niniejszego postępowania .

...........................................................
dnia, miejscowość,

Uwaga :
* - jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich
za zgodność z oryginałem

................................................................
podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

kopie, to muszą być

one poświadczone przez oferenta
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Formularz 2.1.

ZP 1/2012
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę na Konserwację nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych
miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.

Opis robót

Cena
jednostkowa

Ilość

1

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych z kuciem gł. do 6 cm

180 Mg

2

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych z kuciem gł. powyżej 6 cm

80 Mg

3

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych bez kucia

17 Mg

4

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych masą asfaltową na zimno
bez kucia

3 Mg

5

Frezowanie nawierzchni asfaltowej o
grubości do 6 cm

100 m2

6

Nawierzchnia z mieszanek mineralnoasfaltowych o gr. 5 cm po zagęszczeniu

100 m2

Wartość
netto

CENA OFEROWANA NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFEROWANA BRUTTO

...........................................................
miejscowość, dnia

................................................................
podpis wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
FORMULARZ 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
FORMULARZ 3.3. POTENCJAŁ KADROWY - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamówienia
FORMULARZ 3.4. POTENCJAŁ TECHNICZNY - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zamówienia
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FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach
administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub
czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach
administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.”

Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

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

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Konserwacja nawierzchni
asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.”
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego
zamówienia następujące osoby:

nazwisko i imię

posiadane kwalifikacje
proponowana
zawodowe,
funkcja w realizacji
uprawnienia
zamówienia
(nr i zakres uprawnień)

lata
doświadczenia
zawodowego

opis doświadczenia

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

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

......................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Konserwacja nawierzchni
asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.”
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni sprawnymi,
narzędziami i urządzeniami:

l.p.
1

WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa jednostki, parametry)
2

LICZBA JEDNOSTEK

FORMA DYSPONOWANIA

3

4

W kolumnie 4 określić formę dysponowania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.)
Oświadczamy, że:
1.

dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ...... wykazu,

2.

nie dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ....... wykazu, lecz będziemy
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do
udostępnienia ww. narzędzi i urządzeń.

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

...............................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni asfaltowych ulic
w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013r.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
PROJEKT
UMOWA ZP 1/2013
W dniu .................. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna reprezentowaną przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A, zwaną dalej Zamawiającym w imieniu którego
działa:
Zdzisław Czucha
Ewa Aleksandrowicz
przy kontrasygnacie
Jarosława Laski

Burmistrza Miasta Kościerzyna
Zastępca Burmistrza Miasta
Skarbnika

a ……………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………….,
ul. ………… wpisanym do rejestru KRS prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem
……………………………….. wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej REGON
pod numerem ………………………………… reprezentowanym przez:
………………………………………………………
zwanym w dalszym tekście WYKONAWCĄ,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty WYKONAWCY w przetargu
nieograniczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty polegające na
konserwacji nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie
do 31.12.2013r. Zakres robót określa formularz cenowy będący załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do
31.12.2013 r.
3. Wykonawca w ciągu 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego przystąpi do wykonania robót.
§ 2.
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie w kwocie
brutto ………………………. zł słownie: ……………………………………………………………… /100
w tym 23% VAT.
§ 3.
1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu
umowy. Stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności WYKONAWCY za te wady.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru wykonanych robót.
§ 4.
1. Rozliczenie za faktycznie wykonane roboty nastąpi fakturami potwierdzonymi protokolarnie przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Strony dopuszczają zamianę ilości robót określonych w załączniku nr 1 w ramach kwoty zawartej
umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty w ciągu 21 dni liczonych od daty wpływu faktury.
§ 5.
Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w terminie 7 dni licząc od daty
zgłoszenia do odbioru przez WYKONAWCĘ.
§ 6.
W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO kontrolę i nadzór nad prowadzonymi robotami sprawować będzie
p. Bogdan Sikora.
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§ 7.
1. WYKONAWCA ustanawia Kierownika Robót w osobie p. ……………………………...
2. Ustanowiony Kierownik Robót działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo
budowlane.
§ 8.
Materiały użyte przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane atesty.
§ 9.
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
następujące odszkodowanie:
1. za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w § 1 WYKONAWCA zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki,
2. za odstąpienie od realizacji umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną
w wysokości 15 % wartości umownej,
§ 10.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy, na które pozwala ustawa z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 11.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze
negocjacji. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji w terminie 14 dni od
zaistnienia okoliczności spornych, spór będzie rozstrzygnięty przez właściwy dla siedziby
Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 12.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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