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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOTY OKREŚLONEJ  

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8. 
 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
 ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223,  poz. 1655 oraz z 2008 r. , nr 171, poz. 1058 z późn. zmianami)  
                                                                                                           
1. Zamawiający 
 
    Gmina Złota 
     Złota 109 
     28-425 Złota 
     tel. (041) 356-16-01  fax 356-16-48  
    Strona internetowa  www. gminazlota.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
     Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej   
     wartości zamówienia poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
     art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223,  poz. 1655 
    oraz z 2008 r. , Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)  

 
3. Przedmiot zamówienia:   „Tratw ą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”  
   1.  przystań wodna: adaptacja terenu pod zaplecze przystani , pomost cumowniczy.,  pirsy cumownicze.,  

rów izolacyjny ., umocnienie narzutem na materacu faszynowym gr.60cm. koryta Nidy i. zatoki. 
2. zaplecze przystani:  droga dojazdowa z kostki brukowej, parkingi.,  ciągi piesze i rowerowe .,  

strefa rekreacji sportowej , zieleń i mała architektura . 
                45100000-8; 45222000-9; 45240000-1; 45243000-2; 45242000-5 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna przedmiar robót stanowiący  
zał. Nr 3  

 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.  
                                     do  30-09-2010 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu;   
    Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie dostawcy, którzy złoŜą waŜną ofertę 
    ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane 
    przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki: 
    5.1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP  dotyczące: 
         - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
           przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
        - posiadania wiedzy i doświadczenia 
        - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
           wykonania zamówienia 
        - sytuacji ekonomicznej i finansowej 
          Sposób dokonywania spełnienia warunków oparty jest na zasadzie „spełnia – nie  

spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych 
postanowieniami SIWZ.   
 



6. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy: 
1. Wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY, według wzoru stanowiący załącznik 
     Nr 1  do SIWZ  

 2. Oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 
 3. Kosztorys ofertowy (uproszczony) sporządzony na podstawie zał. Nr 3 ( przedmiar 
                 robót ) 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  
    ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  
    przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wykaz kadry inŜynieryjno - technicznej przewidzianej do pełnienia funkcji 
     kierowniczych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie przedmiotu 
     zamówienia tym: kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności ogólno  

  - budowlanej, oraz kierownika robót w zakresie budowli hydrotechnicznych, lub 
   dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania do  
  dyspozycji wykonawcy na okres realizacji zamówienia osób z wymaganymi 
 uprawnieniami, wymienionych wyŜej, wg wzoru zał. nr  7 

6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia 
  działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień - robót budowlanych w zakresie  
  zagospodarowania terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, obiektów małej 
  architektury, obiektów uŜyteczności publicznej, robót z zakresu budowy dróg, 
  chodników i innych. Wartość zrealizowanego pojedynczego zamówienia winna  
  wynosić co najmniej 500 000,00 zł. Wykaz powinien zawierać, co najmniej:  
  nazwę  zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę i adres  
  inwestora - według wzoru zał. nr 6. Do wykazu winny być dołączone referencje lub 
  inne dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

           7. Harmonogram rzeczowo finansowy wg wzoru (zał. nr 5 ) 
           8. Dowód wniesienia wadium 
 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
    przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do  
    porozumiewania się z wykonawcami;  
   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
   przekazują  pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  
   przesłane faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  
   otrzymania.  
    Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŜniony jest : Włodzimierz Osiecki  
     tel. 041 356-16-33 wewn. 19    

1) Zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy Pzp na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje  
w terminie 5 dni SIWZ 

   2) Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 
   3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed 
       upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści  
       specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niŜ do dnia, w którym upływa  
       połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
   4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym  
        przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 
   5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
   6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed   
       upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  
       modyfikację zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
      przekazano  SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 
   7) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
        niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 



8. Wymagania dotyczące wadium; 
    1)  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł  
         ( trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia  15-03-2010 r. do godziny 0900.       
    2) Wadium moŜe być wnoszone: 
     a) w  pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
        BS Pińczów O/Złota  81 8507 0002 2004 4000 0404 0007 
      b) poręczeniach bankowych, 
      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 ze zm.). 
        W przypadku wnoszenia wadium w formie wymienionej w punkcie 2 litera „b” do „e”   
         wykonawca zobowiązany jest złoŜyć oryginał dokumentu w sekretariacie  Urzędu Gminy,  
         pok Nr 8,  natomiast do oferty dołączyć kopię złoŜonego dokumentu.  
        Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu    
        otwarcia ofert nie później niŜ do godz. 900. 

3) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

      oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  
Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia w wyznaczonym terminie wadium przez 
wykonawcę, któremu zwrócono wadium,  w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
9. Termin związania ofertą; 
    Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia terminu składania ofert. 
    Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego przedłuŜenia powyŜszego terminu 
    do 60 dni za zgodą Wykonawców. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
    wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą 
 
10.Opis sposobu przygotowania oferty: 
    1) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
    2) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych 
        oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 
    3) Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
        w niniejszej SIWZ. 
    4) Dla uznania waŜności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty. 
        Kserokopie muszą zawierać adnotacje „ za zgodności z oryginałem" i muszą być  
        opatrzone  podpisem i imienną pieczątką osoby upowaŜnionej do reprezentowania firmy 

 na zewnątrz  
    5) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert zawierających propozycje  

rozwiązań alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą  
SIWZ zostaną odrzucone. 

    6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
    7) Do oferty, wykonawca winien dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane  
        w niniejszej SIWZ 
    8) Ofertę oraz wszystkie załączniki naleŜy sporządzić pod rygorem niewaŜności w języku    
        polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
        atramentem oraz musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.  
        Oferta musi być czytelna. 
    9) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
  10) Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych naleŜy 
         dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 



  11) Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu  
         i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać Ŝadnych  

dopisków  między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza 
 niezbędnymi do poprawy.  

         W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę lub  
osoby  podpisujące ofertę. 

  12) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 
         warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian  

lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 
  13) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.  
  14) Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej  

nazwą i adresem wykonawcy. 
        Koperta winna być oznaczona: 
       OFERTA : „Tratw ą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu”       
                          - Nie otwierać przed  15-03-2010  . przed godziną 915 
   W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
   wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem  
   otwarcia a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia  
   w trakcie sesji otwarcia ofert. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
      Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego t.j. Urząd Gminy Złota  pok. Nr 8   

(sekretariat) do dnia  15-03-2010 do godz. 900            
      Oferty zostaną otwarte w dniu 15-03-2010 o godz. 915 , pok. nr 2 (świetlica)                                         
 
12. Sposób obliczenia ceny oferty:  

1) W ofercie (formularz ofertowy) naleŜy podać cenę oferty netto, podatek VAT i cenę brutto.   
    Kwota brutto musi być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku 
2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 
     obejmujące zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej.  
3) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument 
    pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są: projekt budowlany, Specyfikacja 
    Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zastrzeŜenia wynikające z wydanych decyzji, a takŜe 
    ewentualne dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego udzielane w trakcie postępowania.  
4) Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.  
    Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego  
5) KaŜdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem  
    sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu,  
    a takŜe uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.  
6) Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę Ŝadna  
    cena. JeŜeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uwaŜało, iŜ są one pokryte przez inne  
    ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.  
7) RaŜąco niska cena:  
    1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
         przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
        wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  
    2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  
        w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania  
        techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
        Wykonawcy.  
    3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana 
       ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
       zamówienia.  
 



13. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. 
      Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena   - 100 % 
 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów .  
            Pozostałe proporcjonalnie mniej  według   formuły: 
 (Cn  /C.of.b.) x100 = ilość punktów 
 gdzie: 
 Cn- najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych 
 C.of.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej 
 100- procentowe znaczenie kryterium ceny  
Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.  
W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu  
i sposobu złoŜenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja 
dokona oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniŜszą ceną.  
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru..  
Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania 
umowy  
 
14. Informacje o formalnościach 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: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
      wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy 
     (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
     oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
     kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 
         3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
             podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
    2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
        o których mowa w pkt 1 ppkt 1), na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
        w swojej siedzibie. 
    3. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 ustawy  

    i z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4  
    do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o 
    wynikach postępowania. 

    4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
       dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
       nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść    
     zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto  
     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,  
    b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
        kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
       Uwaga:  
      Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca  
      przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.  
      Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w formach niepienięŜnych 
     (gwarancja, poręczenie) wykonawca złoŜy w postaci dwóch dokumentów: Jeden opiewający 
      na kwotę równą 70 % wartości zabezpieczenia, a drugi na 30 %.  
4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium 
     wniesione w pieniądzu moŜe być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
     naleŜytego wykonania umowy.  
5. 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.  
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
    lub kilka form, o których mowa wyŜej.  
   Uwaga:  
   Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
   zmniejszania jego wysokości.  
  Warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zawarte są w § 9 
   wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  
   Uwaga:  
   W przypadku ustanowienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie gwarancji 
    bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, dokument gwarancji powinien zawierać zapis  
    o nieodwołalności gwarancji i płatności sumy gwarancji bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie 
    beneficjenta. Gwarancja nie moŜe zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od 
    odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem (tj. Gminą Złota) 
    a wykonawcą lub uzaleŜniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego 
    ewentualnych zmian tej umowy. Gwarancja nie spełniająca powyŜszych wymogów nie  
    zostanie zaakceptowana i spowoduje odrzucenie oferty.  
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór  
umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

     Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy zał. nr 4 do SIWZ 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy. Ze względu na wartość 
niniejszego zamówienia – ewentualne odwołanie od rozstrzygnięcia protestu dotyczyć moŜe 
wyłącznie:  
1). Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
2). Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,  
3). Odrzucenia oferty.  
 
 
 
      



18. Opis części zamówienia; 
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
19. Liczba wykonawców – w przypadku umowy ramowej. 
     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
      w art. 67 ust. l pkt 5, 6 i 7; 
      Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
21. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej 
     Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 
 
22. Adres poczty elektronicznej zamawiającego 
     Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  
      pomiędzy zamawiającym a wykonawcą; 
     Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych  

polskich. 
 
24.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
     aukcji elektronicznej. 
     Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  
     elektronicznej 
 
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz związane z udziałem  
       w postępowaniu obciąŜają Wykonawcę i nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 

1. Druk „FORMULARZ OFERTOWY”  
2. Oświadczenie  
3. Przedmiary robót 
4. Propozycja wzoru umowy 

       5.    Harmonogram rzeczowo-finansowy 
       6.    Wykaz robót 
       7.    Wykaz kadry 
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            Załącznik. Nr 1  do SIWZ 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 

Nazwa firmy ....................................................................................................................... 

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

Adres: ................................................................................................................................. 

Tel/fax............................................................................................................................ 

NIP : ................................                 Regon................................................. 

Osoby upowaŜnione do występowania w imieniu Wykonawcy : 

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

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonym na: „Tratw ą przez PONIDZIE – 
przystań w Chrobrzu”  oferujemy wykonanie zamówienia objętego specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia : 
 
                                    cena netto        ...................................   zł 
 
              Kwota Vat       ....................................  zł 
 
                 Cena ryczałtowa brutto    ...................................  zł                           
(słownie : ………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………  zł.)  
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz  

 zdobyliśmy konieczne informacje , potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
 
 2.  Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanymi niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 
 
3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych w tej umowie warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

 
4. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ  
 
5.   Oświadczamy, Ŝe dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu projektowanych robót 
 
 
 
  …………………………….                                        ………………………………………. 
              Miejscowość i data                                                              Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                       oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
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                Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 

          
........................................................ 
 
....................................................... 
 
...................................................... 
         ( Nazwa i adres Wykonawcy/ pieczątka ) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 Niniejszym oświadczamy Ŝe: 
 
        1. Posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania prac związanych z przedmiotem  
            zamówienia 
        2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia 
        3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
             wykonania zamówienia 
        4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej zrealizowanie 
            przedmiotu zamówienia 
       5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

        ...................................................... 
                                                                                                                                       Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           
 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

                  (Wzór) UMOWA Nr. 3410/ 
 
zawarta w dniu  ……………. r. w   Złotej, pomiędzy: Gminą  Złota mającą siedzibę w Złotej  - 
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, NIP 6621750002, REGON 291010872  
reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy           Tadeusza  Sułka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Alicji Jaworskiej 
a 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
zwaną  w  dalszej  części  umowy  WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: 
 
 ………………………..    …………………………… 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa o następującej treści: 
 

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ l 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
Na   podstawie   niniejszej    umowy    Wykonawca    zobowiązuje    się   do   wykonania   na   rzecz     
Zamawiającego  robót  budowlanych w  ramach  inwestycji:                           

„Tratw ą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu” 
obejmujące wykonanie przystani i zaplecza przystani 

                     45100000-8; 45222000-9; 45240000-1; 45243000-2; 45242000-5 
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót zostały ujęte w projekcie budowlanym, 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramie rzeczowo-finansowym 
oraz ofercie Wykonawcy.  

 
ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

 
§ 2 

 
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

 
1.  Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.  
     1)  Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje  
           niezbędne do  prawidłowego  wykonania  Umowy  i  zobowiązuje  się  do  informowania  w formie 
           pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego. 
     2)  Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(ą): 
           .................................................................................................................................................... 
           posiadający uprawnienia budowlane ........................................................................................... 
           zam. ................................................................................. 
 
 
 



    3)  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………………… 
          posiadający uprawnienia budowlane    ....................................................................................... 
           zam. .............................................................................................................................................  
      4)  Zakres nadzoru  inwestorskiego oraz obowiązki  kierownika  budowy  określa  ustawa   z dnia  
           07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 2016 z późn. zm.). 
     5)  Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
            kierownika budowy za porozumieniem stron umowy. 
 
2.  Obowiązki Zamawiającego 
      1) Zamawiający zobowiązuje się do protokólarnego przekazania: 
          -  projektów budowlanych w 1 egz. w dniu  podpisania  umowy, 
           - dziennika budowy i terenu budowy w terminie  do 7 dni  po  podpisaniu  umowy. 
       2)  Po protokolarnym  przejęciu  od  Zamawiającego  terenu  budowy Wykonawca ponosi aŜ do 
            chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 
 
3.   Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 
1/  projektami budowlanymi 
2/  warunkami pozwolenia  na  budowę, 
3/  obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań 
      technicznych, 
4/  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania  
      i odbioru robót budowlanych,  
5/  zasadami sztuki budowlanej. 

        Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego    
         własność. 

       2)    Materiały i urządzenia,  powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
             oraz powinny odpowiadać: 
              1/  wymaganiom  projektu  budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót 
                  budowlanych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
              2/  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

         Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 
         zgodnie z prawem budowlanym. 

     3)    Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
 1/  pisemnie Zamawiającego  -  za  pośrednictwem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego   
     o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół  
      konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu  
     ofertowego z uwzględnieniem składników cenotwórczych dla ewentualnych robót  
      dodatkowych podanych w ofercie), 

  2/   o zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 
   opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 
   umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu  

        przedsięwzięć zapobiegających zagroŜeniom. 
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych specyfikacją techniczną 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez  zmiany  niniejszej umowy lub  uzyskania dodatkowego 
zamówienia na podstawie odrębnej umowy. 
4) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:       

 1/  urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb 
budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy, 

               2/  zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz wykonania geodezyjnej 
                    inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD - 5 egz.  
               3/ sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowy dróg, placów, 
                   chodników, oraz wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 
              4/  odtworzenia granic własności terenu ( wbudowanie graniczników w  przypadku ich  
                   uszkodzenia ), 
              5/  zapewnienia niezbędnych dojść i dojazdów do obiektów istniejących na działce w trakcie 
                   trwania robót, 
              6/  ponoszenia  opłat   wynikłych  z  usunięcia  kolizji  z  mediami, 
              7/  poniesienia kosztów związanych z pompowaniem wody gruntowej ze względu na właściwą   
                   technologię  robót, 



              8/  poniesienia kosztów odbiorów  kolizji i skrzyŜowań sieci kanalizacyjnej z sieci wodociągową,  
                   telefoniczną oraz innych płatnych odbiorów i nadzorów zgodnie z zaleceniem Zakładu 
                   Komunalnego, Zakładu Energetycznego i innych oraz warunkami technicznymi do projektu, 
             9/   poniesienia kosztów przeprowadzania odbiorów technicznych, prowadzenia nadzoru  
                   w zakresie robót, oraz innych odbiorów i opłat wynikających  z potrzeb realizacji, 
            10/  ewentualnych odszkodowań z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów,   
            11/  poniesienia kosztów  spełnienia wymogów  Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia, 
            12/  prowadzenia  i organizowania  badań materiałów, 
            13/  poniesienia  kosztów  wynikających  z  projektu  budowlanego dotyczącego : 
                    - zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie 
                    - rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlanym, a nieujętych  
                      w przedmiarach robót. 
            14/  poniesienia innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  zgodnie  
                    z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
4.  Zapewnienie bezpieczeństwa 
     1)   Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.  

2)  JeŜeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 
      bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

     3)   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
            dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 
            Przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących  
            ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
      4)   Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów  
            i obiektów istniejących połoŜonych w pobliŜu terenu budowy. 
 
5.  Ubezpieczenie 
      1) Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe  
          w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót: 
           1/  ubezpieczenie od  zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy   
                w wysokości  50 000,00 PLN. 
           2/  ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami  

     lub  niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 50 000,00 PLN, 
           3/  ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 
                 niedopatrzeniami  Wykonawcy w stosunku do: 

 -  osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy; 
 -  osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; 
 w wysokości 50 000.00 PLN. 

 2)  Polisy  oraz  dokumenty  ubezpieczeniowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  przedstawione 
      do akceptacji Zamawiającemu przed datą przekazania placu budowy  podaną w Umowie. 
      i następnie przedstawiane na Ŝądanie Zamawiającego. 
 

6.   Ryzyko  
     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
    fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,  
    z  wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego. 
 
 

§ 3 
 

TERMINY 
 
1. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
 
2. Wymagany termin wykonania robót budowlanych: 
    - rozpoczęcie w ciągu 7 dni od podpisania umowy, 
    - zakończenia do dnia 30.09.2010 r. 
     Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyŜszego terminu wykonać przedmiot umowy 
    w terminie zapisanym w niniejszej umowie. 
 



3. Wykonawca przekaŜe w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy. 
 
4. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu   
    doręczenia pisma. 
 

§ 4 
 

ODBIORY I PROCEDURA 
 
1.  Protokół odbioru częściowego 
  1)  Po zakończeniu kaŜdego etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym /zał. nr …. 

do umowy/, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości odbioru. 

   2)  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
          1/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
           2/ dziennik budowy, 
           3/ protokoły badań i sprawdzeń. 
    3)  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy 

w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
 
2.  Protokół odbioru końcowego 
   1)    Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  
          i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 
dokumenty: 
1/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
2/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
3/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie  
    budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
4/ dziennik budowy, 
5/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem Budowlanym,  
    warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
6/ protokoły badań i sprawozdań, 
7/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto 
    oraz netto. 

2) Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji przedmiotu odbioru właściciel 
       infrastruktury biorących udział w realizacji inwestycji w ciągu 7 dni od zgłoszenia  przez 
       Wykonawcę zakończenia  robót. 

             W przypadku wniesienia uwag przez zainteresowane strony Zamawiający po uzgodnieniu  
              z Wykonawcą wyznacza: 

  1/  termin  usunięcia  ewentualnych  usterek, 
  2/  termin  i  warunki  wykonania  zaleceń  lub  robót  dodatkowych. 

      3)   Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania  komisji 
            odbioru.     
      4)   Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Wykonawca  na  formularzu  określonym  przez  
            Zamawiającego  i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
 
3.   Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

1) JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną wady, to Zamawiającemu 
      przysługują następujące uprawnienia: 

  1/ jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
  2/ jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
    Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŜe 
    odstąpić od umowy  z winy Wykonawcy, lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po 
    raz drugi.na koszt Wykonawcy 

      2)  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w celu 
           spisania stosownego protokołu stron umowy stwierdzającego usunięcie wad. 



§ 5  
 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 
 

1.  Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego. 
     Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania     
        przedmiotu umowy,  
2)   przedłoŜenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŜdym czasie trwania Umowy, 

            wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości 
            wykonania Umowy. 
 

2.  Podwykonawstwo 
       1)  Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma 
             przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców 
             Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych  
             z podwykonawcami po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. . 
      2)  Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za 
            działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  
            w takim samym zakresie jak za swoje działania. 
      3)   JeŜeli Zamawiający uzna, Ŝe kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposaŜenie w sprzęt nie 
            gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma 
            prawo Ŝądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

4) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w pkt l.  
     Zamawiający moŜe bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji  
     zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zaŜądać odszkodowania, naliczyć kary umowne 
     i odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę  
     podwykonawcy. 

      5)  Zamawiający  nie  będzie  związany  stosunkami  zobowiązaniowymi  z  podwykonawcami,   
           ale moŜe skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę.          
           Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za  
            zlecone do podwykonania części robót. 
 

§ 6 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 
 
1.  Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlano - montaŜowe – na okres trzech lat licząc od dnia  
      ostatecznego odbioru. Zakres gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca zał. nr. 4do umowy.  
      Karta gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcę w dniu dokonania odbioru końcowego 
      przedmiotu umowy. 
  

2.  Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia. 
 

3.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach  
 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  
     o ujawnionych usterkach. 
 

5.  NiezaleŜnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa wynikające 
     z rękojmi za wady o której mowa w kodeksie cywilnym. 

 
§ 7 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu : 
     -  niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, 
     -  gwarancji i rękojmi za wady, 
     -  powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu, na zasadach ogólnych  
        z zastrzeŜeniem § 8. 

 
§ 8 



 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 
1. Kary umowne 
    1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte wykonanie   
         przedmiotu umowy. 
 
    2) Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
         1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
              - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0, l % wynagrodzenia umownego 
                za kaŜdy dzień zwłoki, 
             - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - 
               w wysokości  0, l % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki.  
               Termin zwłoki liczony  będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad. 
             - za  odstąpienie  od  umowy  z  winy Wykonawcy   w  wysokości 5 % wynagrodzenia   
               określonego  w § 10 ust. l  Umowy. 
           2/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy 
                w  wysokości  0, l % wynagrodzenia umownego za  kaŜdy dzień zwłoki. 
 
2.  Roszczenia odszkodowawcze. 
     Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do  
      wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
 

§ 9 
 

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

 
1.   Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości .................................................. PLN.  
      co stanowi 5% wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia  
      umowy w pełnej wysokości i moŜe być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
      poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy 
      jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
      9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość. 
      Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie moŜe być wnoszone równieŜ w wekslach z poręczeniem 
       wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez  
      Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 
 
2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne 
       na pierwsze Ŝądanie. 
 
3.     Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
        w  następujący sposób: 
       1)  70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 
       2) pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
4.   W  przypadku  nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 
      Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń   
      z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 



 
WYNAGRODZENIE 

 
1.       Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
        netto  ..................................... zł,  słownie: ................................................................................................ 

  z  ........ %  podatkiem VAT,  tj.  ......................zł,     
  słownie:...................................................................................................................... zł, 
  brutto  ................................... zł,  słownie:     ....................................................................................,   
  zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .........................................  i załączoną ofertą . 
 

2.      Wartość robót budowlanych nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej  
         Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 
         realizacji umowy. 
 
3.        Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu 
         robót z uwzględnieniem postanowień  § l. 
 
4.        NaleŜne  Wykonawcy  wynagrodzenie  płatne  będzie  na  podstawie  faktur  VAT   wystawionych na       
           Gminę Złota,  Złota 109, 28-425 Złota., NIP  6621750002 
           Strony ustalają, Ŝe  rozliczenie  za  wykonanie  robót  objętych umową  nastąpi  fakturami przejściowymi,  
           wystawionymi  za  roboty  wykonane  w  danym  etapie  robót. tj. jedna faktura dla robót związanych  
           z wykonaniem przystani, druga faktura dla zaplecz przystani. 
           Faktury  wystawiane  będą  oddzielnie dla  robót  podstawowych  wynikających  z  niniejszej umowy.   
          
5.      Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez  
         inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 4. 
 
6.        Płatność za fakturę VAT  będzie dokonana  przelewem  z  konta  Zamawiającego  na  konto   
         Wykonawcy znajdujące się w banku ……………. Nr ………………………………………………. 
         w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
ZMIANY UMOWY 

1.     Zmiany treści umowy mogą następować w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności, w drodze 
        aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.  
 
2.     Zmiany treści umowy bez zachowania formy pisemnej są niewaŜne.  
 
3.     Wykonawca ma prawo Ŝądania przedłuŜenia terminu umownego, na podstawie wniosku o  
        przedłuŜenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeŜeli 
        niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:  
    1) siły wyŜszej, przy czym za siłę wyŜszą przyjmuje się zdarzenie, nieposiadające swojego źródła 
        wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemoŜliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemoŜliwe do 
        zapobieŜenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom,  
    2) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,  
    3) wydłuŜenia trwania procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, warunków,  
         postanowień i decyzji administracyjnych,  
    4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił  
        dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,  
    5) zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych (np.archeologicznych i innych) w   
        ściśle określonym terminie.  
 
4.    Zamawiający nie ma obowiązku przedłuŜania terminu wykonywania przedmiotu umowy, jeŜeli 
       Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności nie przedłoŜy Zamawiającemu  
       szczegółowego wniosku o przedłuŜenie terminu wraz z uzasadnieniem.  
 
5.    Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złoŜenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile 
       przedłuŜy termin wykonania przedmiotu umowy.  
6.     Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu 



        w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  
    1) Wykonawca zwrócił się z pisemną prośbą o skrócenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia  
        w stosunku do terminu określonego w §3,  
    2) wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających,  
    3) wystąpiły okoliczności wymienione w ust. 3.  
 
7.    Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego, którego zakres nie przekroczy 
      50% wartości umowy a Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, 
      udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen jednostkowych , norm,  
      standardów i parametrów. 
 

§ 12 
 

ODSTĄPIENIE 
 

1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1/   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
      leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2/  jeŜeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

  3/  jeŜeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
             4/  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
                  pomimo wezwania  Zamawiającego  złoŜonego  na  piśmie. 
 

2) Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy i zainstalowane urządzenia, wykonane roboty  
       pomocnicze pozostaną do dyspozycji Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia umowy 
       przez Wykonawcę. 
 

3) Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
             zobowiązany  jest  do: 

  1/ dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które 
      zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
 
  2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy  
      obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba 
      Ŝe Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

             3/  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy. 
     1)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeŜeli: 
            1/  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania,  
                 w terminie  3 miesięcy od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej 
                 umowie, 
            2/  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  
                okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 
    2)  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąŜają następujące obowiązki 

      szczegółowe: 
1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  
     (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień   
      odstąpienia, 

            2/  Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na 
                 koszt strony  która odstąpiła do umowy, 
            3/  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  
                 Wykonawcę do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeŜeli odstąpienie od umowy  
                 nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 
            4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz  
                robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  
                Wykonawca nie odpowiada, 

5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia   



    zaplecza budowy. 
 

3.  Forma odstąpienia 
     Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego  
     oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 13 
 

ZAWIADOMIENIA 
 
1.  Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą   
     Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
     Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 
 

2.  Zawiadomienia będą  wysyłane  na  adresy  i  numery faksów  podane  przez  Strony.   
 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 

§ 14 
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
 
1.  Postanowienia końcowe 

1) Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa  
       polskiego. 
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
      oraz ustawy Prawo budowlane. 
3) Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
       polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4)  Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających  
     z niniejszej umowy na osobę/ osoby / trzecie chyba ze na taką czynność wyrazi  
     zgodę Zamawiający 

 
2.  Wersja obowiązująca umowy. 
      Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 
      l egz. dla Wykonawcy. 

 
 

 
 
 
    ………………………………..                                               …………………………………….. 
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Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy 
2. Harmonogram rzeczowo-finansow 
3. Projekt budowlany                      
4. Wzór karty gwarancyjnej                     
 
 



 
Załącznik nr 4 do umowy - Karta gwarancyjna  

 
 
...............................................................................  
( PIĘCZĘĆ FIRMOWA OFERENTA )  
 
 

KARTA GWARANCYJNA  
(załącznik nr 4 do umowy)  
Stosownie do ustaleń § 6 umowy z dnia .................. Nr ............................................. przedmiotem 
której jest realizacja zadania budowlanego:  

„Tratw ą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu” 
obejmujące wykonanie przystani i zaplecza przystani 

  
Gwarant  

…………...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
UDZIELA gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres trzech lat na 
następujących warunkach:  

1. Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. W okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona 
przeglądu wykonanych robót, objętych przedmiotem zamówienia i w przypadku braku wad 
dokona ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia oraz spisze stosowny protokół.  

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu 
zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.  

3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i 
wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów).  

4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej 
podając rodzaje stwierdzonej wady.  

5. W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich 
usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. JeŜeli stwierdzone wady 
uniemoŜliwiałyby uŜytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie 
tj. w terminie do  trzech dni od powiadomienia.  

6. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokóle.  
7. Gdy wady usunąć się nie dadzą, albo, gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić - jeŜeli wady te są 
istotne, a jeŜeli nie są istotne, Zamawiający moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia  

      w odpowiednim stosunku.  
8. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się 

powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – 
Wykonawcy.  

9. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo Ŝądać usunięcia wad i wyrównania 
szkód spowodowanych istnieniem tych wad, w drodze polubownej od Wykonawcy, 
określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, moŜe 
Ŝądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyŜszego obowiązku lub zlecić usunięcie wad 
i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą naleŜność w 
pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy). 

 



10. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn 
zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub 
zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych 
siłami wyŜszymi, niewłaściwym uŜytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich 
uŜytkowania, itp.  

11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód 
uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.  

12. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej 
regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa.  

13. Karta gwarancyjna waŜna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podpisaną przez strony umowy.  

 
 
 
 
 
Złota, dnia ............................ r.                                             …………………………………….. 

Wykonawca – Gwarant  
 
 



                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 
GPI-III-3410/1/10 

HARMONOGRAM  RZECZOWO - FINANSOWY w zakresie realizacji przedsięwzięcia/inwestycji p.n.:  

„Tratw ą  przez PONIDZIE przystań w Chrobrzu”  
 

Zakres rzeczowy 
 

Cena  
Elementu 
(brutto) 

Okres finansowania realizacji inwestycji 
2010 r. 
(w zł.) 

 
uwagi 

 
Lp 

 

Wyszczególnienie 
zakresu rzeczowego 
wg rodzaju robót do 

wykonania  
jednostka ilość w zł. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

     
            

RAZEM  
            

 

                                                                                                                          
 

                     
                                                                                                                                                                       …………………………….                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                              Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                                                                                                                                  oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
data   …………………………………… 
 
 
 
 



 
                           Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
 
GPI-III-3410/1/10 
 
 

 
 
                                                           „WYKAZ  ROBÓT”  - wzór 

 
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim  
rodzajem i wartością robotom będących przedmiotem zamówienia 

 
 

Lp. 
Nazwa  zadania 

i miejsce wykonania 
Zakres zadania 

Wartość  
zadania 

Okres  
realizacji 

od ... do ... 

Zamawiający 
(nazwa, adres, 

telefon) 
Uwagi 

       
        

       
        

       
        

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         …………………………………………….. 
                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                          oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
 
Data  ....................................................... 

 
 
   Do  załącznika  Nr  6  załącza  się: 

1) dokumenty  potwierdzające  wykonanie  robót  z  naleŜytą  starannością   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                      Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 
GPI-III-3410/1/10 
 
 

 
„WYKAZ KADRY IN śYNIERYJNO TECHNICZNEJ” 

 
 

 
A. Personel  kierowniczy 

   

Lp. Imię  nazwisko 
Wykształcenie 
uprawnienia 

Funkcja StaŜ pracy 

Uwagi 
(zakres 

powierzonych 
czynności itp.) 

      

      

      

 
 
             

                                                                                              ……………………………. 
                                                                                                                                       Podpis osób uprawnionych do składania  
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Oferenta 
Data  ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


