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Z A M A W I A J Ą    C Y : 
 

Urząd Miejski w Szczuczynie  
ul. Plac Tysi ąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

(zwana w dalszej części SIWZ) 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami z uwzgl ędnieniem 
zmian wprowadzonych  ustaw ą    z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 
1591) i ustaw ą    z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy -Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778 ). 
 
którego przedmiotem jest: 

 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w 

mieście Szczuczyn. 
 
 
 
Nr sprawy: SGR. 3410 – 02/10 
 
Wartość zamówienia poniŜej 4 845 000 euro 
 
 

ZATWIERDZAM: 
BURMISTRZ SZCZUCZYNA 

 
(-) Waldemar Szczesny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczuczyn, dn. 02.04.2010 
 
 
 

 
 
 

Dokument opracowała komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 6/10 
Burmistrza Szczuczyna z dnia 01 kwietnia 2010 r. 
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C Z Ę    Ś    Ć    I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Informacja o zamawiaj ącym 
1) Zamawiającym jest Urząd Miejski w Szczuczynie 

adres: ul.     PPPPlac Tysilac Tysilac Tysilac Tysiąclecia 23clecia 23clecia 23clecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
w imieniu którego postępowanie prowadzi Ref. SG i R przy udziale komisji przetargowej,  
tel. (086) 273 50 80, fax. (86) 273 50 81 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730

 -1530 

NIP 719-10-09-960      Regon: 000530063 
2) Adres, na który naleŜy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia) 
związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: 
Urząd Miejski w Szczuczynie 

ul. Plac TysiPlac TysiPlac TysiPlac Tysiąclecia 23clecia 23clecia 23clecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
1) Waldemar Filipkowski – Z-ca Kier. Ref. SGiR 
2) Kazimierz Galiński – Kier. Ref. SGiR 

 
3. Podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 ze zmianami z 
uwzgl ędnieniem zmian wprowadzonych ustaw ą    z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 
r., Nr 206, poz. 1591 ) i ustaw ą    z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778 ).), zwaną dalej ustawą – 
Prawo zamówień publicznych lub w skrócie ustawą Pzp. 

 
4. Generalne zasady uczestnictwa w post ępowaniu 
Ofertę moŜe złoŜyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwana dalej specyfikacja lub w skrócie SIWZ. 
KaŜdy wykonawca mo Ŝe złoŜyć    tylko jedn ą    ofert ę. 
 
5. Zasady post ępowania 
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 
2) Dokumenty uzupełnione do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp. wykonawcy przekazują 
w formie pisemnej, poniewaŜ stanowią one ofertę przetargową. 
3) Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną mając jednak na uwadze, Ŝe zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna. 
4) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje o których mowa powyŜej, 
faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
5 Wykonawca moŜe zwracać się na piśmie (lub w formach wymienionych powyŜej) do zamawiającego 

na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie , ul.     Plac TysiPlac TysiPlac TysiPlac Tysiąclecia 23clecia 23clecia 23clecia 23, 19-230 Szczuczyn  o wyjaśnienie 
wątpliwości związanych ze SIWZ, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim 
uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 
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dni przed upływem terminu składania ofert, a takŜe zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
pod adresem: www.um.szczuczyn.pl  
6) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. KaŜda zmiana wprowadzona przez  
zamawiaj ącego stanie si ę    częścią    SIWZ i zostanie przekazana wszystkim wykonawcom,  którym 
przekazano SIWZ  
7) Wszystkie ewentualne zmiany oraz wyja śnienia dotycz ące SIWZ będą    zamieszczane na 
stronie internetowej  www.um.szczuczyn.pl  
8) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
informując o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie 
internetowej 
9) W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. PrzedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
10) Oferta musi być złoŜona w formie pisemnej. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    II 

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 
 

1. Przedmiot zamówienia 
 

1.1) Przebudowa ulic będzie polegała na rozbiórce istniejących chodników i wykonaniu nowych  
chodników z kostki brukowej grafitowej z zastosowaniem opaski z Pol-bruku Ŝółtego, wykonaniu 
wjazdów do posesji z kostki brukowej szarej oraz wykonaniu zatok postojowych z kostki brukowej 
szarej i Ŝółtej, poprawieniu odwodnienia ulic, na dobudowaniu do deszczowego  kanału zbiorczego 
odcinków kanałów bocznych, wyrównaniu istniejącej podbudowy brukowej kruszywem łamanym, 
wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni i w miejscu rozbiórki bruku, 
ułoŜeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego. 

Realizacja przedsięwzięcia nie koliduje z ustaleniami obowiązującego dla tego terenu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Szczuczyn w części dotyczącej 
terenów objętych strefą ochrony konserwatorskiej.  

Inwestycja lokalizowana jest w strefie „B”- ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego 
układu urbanistycznego, objętej ochroną na podstawie ustaleń i na zasadach określonych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
1.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres  oraz lokalizacj ę    okre śla: 
 
1) PROJEKT BUDOWLANY – autorstwa mgr inŜ. Bogdana Kuczyńskiego wraz z przedmiarem robót, 
2) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – autorstwa mgr inŜ. Bogdana Kuczyńskiego, 
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU – autorstwa mgr inŜ. Bogdana Kuczyńskiego, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 
1.3) Wykonawca, który powołuje się na rozwi ązania równowa Ŝne opisywanym przez zamawiającego 
w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki do SIWZ, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane 
przez niego roboty budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego. 
1.4) Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o: 
a) ww. dokumentację projektową; 
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ; 
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art. 30 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych; 
1.5) Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do 45232130-2 rurociągi dotyczące odprowadzania wody 
burzowej, 45233222-1 prace dotyczące nawierzchni chodników, 45233252-0 prace dotyczące 
nawierzchni ulic, 45233290-8 instalowanie znaków drogowych.  
 
2. Termin realizacji zamówienia 
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Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30 lipiec 2010r. 
 
3. Zamówienia cz ęściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
4. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
5. Zamówienia uzupełniaj ące 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
 
6. Podwykonawcy 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w druku „FORMULARZ OFERTY”, czy w realizacji 
zamówienia będą/nie będą uczestniczyć podwykonawcy i określenia części której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy (firmy) wykonawcy i adresu siedziby wykonawcy. 
 
7. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
8. Aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów,  umowa ramowa 
Zamawiający nie zamierza wykorzystać aukcji elektronicznej ani ustanawiać dynamicznego systemu 
zakupów oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    III 

Warunki udziału w post ępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy 
 

1. Warunki udziału w post ępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
1.1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia waru nków udziału 
w post ępowaniu. 
Wymogiem jest, aby Wykonawca wykazał, nie później niŜ na dzień upływu terminu składania ofert 
spełnienie warunków, o których mowa w Części III. ust.1 SIWZ. Za spełniających warunki udziału w 
postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy złoŜą oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu oraz wykaŜą, Ŝe: 
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do wykonania zamówienia osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, 
poz.1118 z późn. zm) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami - do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach (po jednej osobie): 
a) kierownika budowy z uprawnieniami w specjalno ści drogowej ; 
b) kierownika robót branŜowych sanitarnych z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych 
- którzy są wpisani na listę członków Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów oraz urbanistów. 
Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
/spełnia – nie spełnia/ w oparciu o oświadczenia złoŜone przez wykonawcę (wg zał. nr 2A i nr 3 do 
SIWZ). 
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2. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w post ępowaniu 
Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w terminie wskazanym w Części IX pkt.1 oraz formie określonej 
w Części VIII SIWZ: 
 
Ofert ę    o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa Pełnomocnik. 
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, o których mowa w  art. 
22 ust.1 nale Ŝy zło Ŝyć: 
2.1) Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnienia warunki okre ślone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, wg wzoru określonego w zał. 2A do SIWZ. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie w imieniu wszystkich składa Pełnomocnik. 
2.2) oświadczenie wykonawcy , Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi - wg wzoru w zał. nr 3 do SIWZ . Dotyczy to kierownika budowy i 
kierownika robót elektrycznych (po jednej osobie) w specjalnościach drogowej i w specjalności 
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik. 
2.3) Pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeŜeli Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. 
3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielnie zamówienia w 
okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust.1 nale Ŝy zło Ŝyć: 
3.1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, wg wzoru określonego w zał. nr 2B do SIWZ; 
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składa kaŜdy wykonawca. 
3.2) Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy - wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do SIWZ.  
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
3.3) JeŜeli Wykonawca, przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te b ędą    brały udział w realizacji cz ęści zamówienia,  
przedkłada tak Ŝe dokumenty dotycz ące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , 
określonym w pkt III.2 pkt 3.1 i 3.2) 
4) Inne dokumenty wymagane w postępowaniu 
4.1) Zestawienie urz ądzeń    i materiałów równowa Ŝnych (wg wzoru w zał. nr 5 do SIWZ) oraz 
dokument lub dokumenty , które wykaŜą spełnienie warunków równowaŜności oferowanych robót 
budowlanych (w tym materiałów i urządzeń) opisywanym przez Zamawiającego – dotyczy 
Wykonawców, który powołuj ą    się    na rozwi ązania równowa Ŝne opisywanym przez zamawiającego 
w dokumentacji projektowej, przekazane jako załączniki do SIWZ. 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik. 
4.2) Dokument potwierdzaj ący , iŜ oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, 
jeŜeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 
3.Wykonawcy zagraniczni 
JeŜeli wykonawca ma siedzib ę    lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamias t 
dokumentów, o których mowa pkt.III.2 ppkt 3.2) skła da dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzib ę    lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ące odpowiednio, Ŝe nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ści, wystawione nie wcze śniej ni Ŝ    6 miesi ęcy 
przed upływem terminu składania ofert (podstawa prawna - Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r, nr 
226, poz.1817). 
 
Zasady składania ofert wspólnych przez przedsi ębiorców: 
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1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja) 
ustanawiaj ą    pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo nale Ŝy doł ączyć    do oferty (umocowanie moŜe wynikać z treści umowy 
konsorcjum – pod warunkiem złoŜenia umowy konsorcjum w ofercie). 
2. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej, w „Formularzu oferty” pełnomocnik zaznacza w czyim 
imieniu występuje. 
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie kopie dokumentów dotycz ących 
odpowiednio wykonawcy s ą    poświadczane za zgodno ść    z oryginałem przez wykonawc ę. 
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

C Z Ę    Ś    Ć    IV 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Ustala si ę    wynagrodzenie ryczałtowe , za zakres określony dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zbiór wymagań niezbędnych do określenia 
standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu i oceny prawidłowości wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz właściwości wyrobów budowlanych, o których mowa w Części II ust. 1 SIWZ 
oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe , o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie 
wykonawcy obejmuj ące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z projektami i 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob ót, zgodnego z przepisami techniczno – 
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i term inowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawca przy tak przyj ętym wynagrodzeniu nie mo Ŝe Ŝądać    jego podwy Ŝszenia nawet, 
gdyby okazało si ę    podczas realizacji, Ŝe są    konieczne do wykonania przedmiotu umowy i 
osiągnięcia celów w niej okre ślonych, roboty tymczasowe i prace towarzysz ące, które nie 
wynikaj ą    wyra źnie z opisu robót, innych postanowie ń    umownych. W cenie oferty naleŜy 
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, 
pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz wymogami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, kosztami robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
zuŜycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwałki, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy), koszty prowadzenia kierownictwa robót i 
kierownika branŜowego, a takŜe koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej, w celu 
prawidłowego wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 
3.Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 
ostateczną. 
4. Przyjmuje si ę, Ŝe za prawidłowo wyliczon ą    cenę    ryczałtow ą    za cały przedmiot zamówienia 
odpowiada wykonawca, bez wzgl ędu na sposób jej obliczenia a wi ąŜący jest zakres rzeczowy 
wynikaj ący z dokumentacji projektowej, specyfikacji technic znej wykonania i odbioru robót, o 
których mowa w cz. II ust. 1 SIWZ, przekazanych przez Zamawiającego jako załączniki do SIWZ oraz 
roboty które  wynikaj ą    z wiedzy technicznej.  
5. W przypadku rozbieŜności pomiędzy tymi dokumentami wiodącym w kolejności są projekty 
wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o których mowa w Części II ust. 1 
SIWZ oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. 
6. Zamawiający wymaga złoŜenie kosztorysu ofertowego stanowiącego dokument poglądowy.  
7. W ofercie naleŜy podać cenę    netto, cen ę    brutto oraz kwot ę    naleŜnego podatku VAT w dniu 
składania ofert wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 
54 poz. 535 ze zmianami ). Przedmiot zamówienia objęty jest 22 % stawką podatku VAT. 
8. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlega podwyŜszeniu. 

 
CZĘŚĆ    V 

Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą    być    prowadzone 
rozliczenia mi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą    
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Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza moŜliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niŜ PLN. 

 
CZĘŚĆ    VI 

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
1. BADANIE OFERT 
Zamawiający zbada spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokumenty 
potwierdzające wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1, a w przypadku ujawnienia podstaw do ich 
wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni, z zastrzeŜeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz oceni oferty w zakresie wymagań ze SIWZ i ww. ustawą, których nie 
spełnienie powoduje odrzucenie oferty. 
W oparciu o powyŜsze zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜni 
postępowanie. 
2. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z POST ĘPOWANIA 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie co 
najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3. OCZYWISTE OMYŁKI 
Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. ODRZUCENIE OFERT 
Oferta będzie odrzucona, jeśli zachodzić będzie co najmniej jedna z sytuacji opisanych w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 
5. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Kryteria oceny ofert 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe 
1) cena brutto za realizację zamówienia – 100% 
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
1) Ocena ofert dokonywana będzie, według wzoru: 
         
 
          najniŜsza cena ofertowa brutto 
         (wśród ofert rozpatrywanych) 
C= ------------------------------------ x 100 x 100% 
             cena oferty badanej 
 
2) Przyjmuje się, Ŝe 1% = 1 pkt , 
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów 
4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

CZĘŚĆ    VII 
Forma i zasady wnoszenia wadium 

 
1. Wykonawca starający się o zamówienie jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert – w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) z oznaczeniem 
przedmiotu zamówienia. 
NIE WNIESIENIE WADIUM W WYMAGANYM TERMINIE, WYMAGAN EJ WYSOKOŚCI I FORMIE 
SKUTKUJE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY Z POST ĘPOWANIA 
2. Wadium mo Ŝe być    wniesione w: 
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a) pieni ądzu – wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego w Szczuczynie, 
Bank Spółdzielczy w Szczuczynie 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130 (DECYDUJE DATA WPŁYWU 
NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO! – wymogiem jest aby w dniu otwarcia ofert wadium było  na 
koncie Zamawiaj ącego),  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
– ze zm.). 
3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. 2. b, c, d, e naleŜy złoŜyć w depozycie Wydziału 
Finansowego Urz ędu Miejskiego w Szczuczynie - kasa (codziennie w dni robocze w godz. 730

 – 
1530) lub włoŜyć do koperty w której znajduje się oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to 
dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi). 
Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
osobę podpisującą ofertę – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub osobę przyjmującą do 
depozytu – w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przyklei ć    do koperty lub  
wło Ŝyć    do koperty, w której znajduje si ę    oferta przetargowa.  
5. Zamawiający zwraca wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1,1a i 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych 
6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
na podstawie art. 46 ust. 1 jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - 
Prawo Zamówień Publicznych. 
ZłoŜone por ęczenia lub gwarancja musz ą    zawierać    w swojej tre ści zobowi ązanie banku 
(instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnego i b ezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowi ązania na pierwsze Ŝądanie zapłaty zamawiaj ącego, we wszystkich przypadkach, o 
których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Praw o zamówie ń    publicznych. 

 
CZĘŚĆ    VIII 

Zasady przygotowania oferty 
 
1. Wymogi formalne 
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą 
SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  
2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do 
pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, 
b) formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (równieŜ złoŜone 
na załączonych do SIWZ wzorach) musz ą    być    podpisane ; za podpisanie uznaje się własnoręczny 
podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób)  upowa Ŝnionej (-ych) do 
reprezentowania, zgodnie z form ą    reprezentacji Wykonawcy , określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 
c) poprawki lub zmiany (równieŜ przy uŜyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, 
d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. 
Zaleca si ę    ponumerowanie stron oferty wraz z zał ącznikami, oraz poł ączenie w sposób trwały 
wszystkich kart oferty i zał ączników. 
4) W przypadku, gdy Wykonawc ę    reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi by ć    dołączone 
pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza kopia) 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
5) Wymagane dokumenty i oświadczenia naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej na 
„za zgodność z oryginałem”, (podpis + pieczęć imienna lub czytelny podpis) przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, kopie dokumentów 



 9

dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę. 
6) Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 
w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub 
budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 
7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złoŜenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba. 
8) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie 
mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 
“INFORMACJE STANOWI ĄCE TAJEMNICĘ    PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 poz. 211 
z późn. zm.)”. Zaleca się wydzielenie ich w złoŜonej ofercie. 
Ponadto prosimy Wykonawców o wskazanie, które złoŜone przez nich dokumenty ze względu na 
obowiązujące przepisy prawne, nie mogą być udostępniane. 
9) ZłoŜone oświadczenia i dokumenty, których wzory stanowią załączniki do SIWZ, muszą zawierać 
wszystkie istotne dla Zamawiającego informacje zawarte we wzorze. 

2. Forma zło Ŝenia oferty 
1) Ofertę wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
uniemoŜliwiającej bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu 
składania ofert (np. przez podpisanie na wszystkich połączeniach). 
2) Opakowanie (koperta) musi być oznaczona jako „OFERTA” i zostać opatrzona nazwą przedmiotu 
zamówienia oraz piecz ęcią    firmow ą    Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co 
najmniej jego nazwę, adres, nr telefonu . 
3) W przypadku złoŜenia oferty wspólnej, na kopercie naleŜy wymienić z nazwy, z określeniem adresu 
siedziby, wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika . 
Ofertę naleŜy umieścić w opakowaniu (kopercie) opatrzonej nazwą zamówienia: 
 
 
.......................................... 
Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika 

Urząd Miejski w Szczuczynie 
OFERTA PRZETARGOWA 

na 
Przebudow ę    ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 

NIE OTWIERAĆ    PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT!: 
w dniu 22.04.2010 roku godz. 10 10 

 
 
 
Wskazane jest podanie daty i godziny otwarcia ofert! (zapis ma znaczenie przy przesłaniu oferty 
pocztą – dla pracowników kancelarii). 
4) Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciąŜały wykonawcę. 
3. Koszt przygotowania oferty 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty niezaleŜnie od 
wyniku postępowania przetargowego – z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    IX 

Informacje o miejscu oraz terminie składania i otwa rcia ofert 
 
1. Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofert ę, naleŜy zło Ŝyć    w zamkniętej kopercie w kancelarii Urz ędu Miejskiego w Szczuczynie  
przy ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pokój nr 1, lub przesłać na adres podany w Części I 
ust 1 pkt 2) SIWZ w terminie najpóźniej do 22 kwietnia 2010 r. do  godz. 10.00  
2) Oferty złoŜone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert 
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Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 
sala USC (parter budynku) , dnia 22 kwietnia 2010 r. o godz. 10 10 

3. Publiczne otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
finansowanie zamówienia. 
3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa art. 86 ust. 4 Prawa 
zamówień publicznych. 
4) Na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert zamawiający prześle informację 
zawierającą nazwy i adresy wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz dane odczytane 
publicznie o których mowa w pkt. 2 i 3. 
4. Termin zwi ązania ofert ą    
1) Ustala się, Ŝe składaj ący ofert ę    pozostaje ni ą    związany przez okres 30 dni . Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie 
lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o 
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  
Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa powyŜej nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy 
na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
3) Wykonawca, który nie wniósł wadium na przedłuŜony okres związania ofertą lub nie zgodził się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą, zgodnie z art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
podlega wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
5. Zmiana i wycofanie oferty 
1) Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są 
skuteczne, pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy 
opatrzyć napisem ZMIANA.  
3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co 
oferta. 
Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŜy opatrzyć napisem 
WYCOFANIE. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    X 

Istotne postanowienia umowy 
 

1. Warunki płatno ści i termin płatno ści 
Zostały określone we wzorze umowy. 
2. Kary umowne 
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 
3. Zmiany umowy 
Zostały określone we wzorze umowy 

3. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
wysokości 9 % ceny ofertowej (brutto).  
2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy: 
a) w pieniądzu odpowiednią kwotę naleŜy wpłacić przelewem na konto podane przez Zamawiającego, 
najpóźniej w dacie podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy - 
wymogiem jest aby w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie było na koncie Zamawiającego, 
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 
2) od b) do d) dokument zabezpieczenia (oryginał) naleŜy złoŜyć w depozycie Wydziału BudŜetowo – 
Księgowego (kasa) - codziennie w dni robocze w godz. 730

 – 1530) - w terminie jw.  
c) pozostałe zasady wniesienia i zwrotu zabezpieczenia ujęto we wzorze umowy. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    XI 

Formalno ści jakie powinny zosta ć    dopełnione po wyborze oferty, 
w celu zawarcia umowy 

 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawcę, wskazując miejsce, 
termin i godzinę podpisania umowy. 
2. Podpisanie umowy odb ędzie si ę    w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul.     Plac Tysi ąclecia 23, 
19-230 Szczuczyn 
3. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy okazanie dokumentu toŜsamości, a w 
przypadku złoŜenia oferty wspólnej - umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólnie 
ofertę. 
4. W przypadku podpisywania umowy przez spółkę z o.o. przy zobowiązaniu o wartości dwukrotnie 
przewyŜszającej wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. (umowa spółki lub uchwała wspólników) 
- art. 17 i art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota zawarta w upowaŜnieniu nie moŜe być 
mniejsza niŜ cena ofertowa brutto. 

 
C Z Ę    Ś    Ć    XII 

Postanowienia ko ńcowe 
 
1. Ogłoszenie o wyniku post ępowania 
1) O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie: 
a) wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
takŜe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną oferentom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty; 
b) o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
- złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. 
2) Zamawiający przekaŜe wszystkim wykonawcom, którzy złoŜyli oferty: 
a) informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni. 
b) terminie, określonym, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być 
zawarta. 
3) Wynik postępowania, zostanie przekazany wykonawcom, umieszczony na stronie internetowej 
www.um.szczuczyn.pl /zakładka zamówienia publiczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
zamawiającego. 
4) W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustaw ą    z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych   
(Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591 ) i ustaw ą    z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778 ). 
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2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
1) Wykonawcom, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z 
późn. zmian. ) z uwzgl ędnieniem zmian wprowadzonych ustaw ą    z dnia 5 listopada 2009 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591) i ustaw ą    z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778) 
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w DZIALE VI przywołanej ustawy. 
2) W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
c) wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3) Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszających 
wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 
prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Inne postanowienia 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 styczna 
2004 r. Prawo zamówień publicznych . 
Załączniki do SIWZ: 
1.dokumentacja wyszczególniona w Części II ust.1 pkt. 1.1 : 
a) projekty 
b)przedmiary robót  
c)specyfikacje techniczne  
2. formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ, 
3. formularz dla osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych – zał. nr 2 do SIWZ, 
4. formularz oświadczenia, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych – zał. nr 2A do SIWZ, 
5. formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych - zał. nr 2B do SIWZ; 
6. formularz oświadczenia wykonawcy, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do 
kierowania robotami budowlanymi - zał. nr 3 do SIWZ, 
7. wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ. 
8. Formularz- zestawienie – wykaz oferowanych urządzeń i materiałów równowaŜnych – zał. nr 5 do 
SIWZ. 
 
Sporz ądził: Waldemar Filipkowski   Karol Kozikowski 
 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
 
 
Sprawdził: Kazimierz Gali ński  
 
 
………………………………………. 
 
Kontrasygnata Skarbnika – Maria Łepkowska 
 
 
……………………………………… 
 

ZATWIERDZAM 
 

………………………… 
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Załąąąącznik nr 1 do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
O F E R T A 

Składaj ąąąąc ofert ę ę ę ę w imieniu 
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców* 
Nazwa (firma) - imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres wykonawcy**) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
NIP................................ REGON………… tel/fax. ......................................, e-mail.................................. 
nr rachunku bankowego................................................................................Wykonawcy/Pełnomocnika*  

na rzecz Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul.     Plac Tysiąclecia 23 Plac Tysiąclecia 23 Plac Tysiąclecia 23 Plac Tysiąclecia 23 w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 
 
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, za cenę ę ę ę ryczałtow ąąąą 
 
netto ……………..…..………………..……….………zł, 
................% VAT ....................................................zł, 
 
brutto (z naleŜnym podatkiem VAT) ....................................................zł, 
 
słownie złotych brutto:........................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z projektami i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zgodnego z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie moŜe Ŝądać jego podwyŜszenia nawet, 
gdyby okazało się podczas realizacji, Ŝe są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, 
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postanowień umownych. Są to 
koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz wymogami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztami robót 
towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zuŜycie wody i energii elektrycznej, kosztami 
zwałki, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy), koszty 
prowadzenia kierownictwa robót i kierownika branŜowego, a takŜe koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej, w celu 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji. 
 
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 30 lipiec 2010r. 
3. Udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 3 lat, licząc od daty 
ostatecznego odbioru robót. NiezaleŜnie od udzielonej gwarancji jesteśmy odpowiedzialni z tytułu  

ręęęękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat , licząc od daty ostatecznego odbioru 
robót, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 
 
 
 
 
 
 
 
........................................... dnia ......................................... 

................................................................................. 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

 
 
 
 
*w przypadku złoŜenia oferty wspólnej 
** w stosunku do osób fizycznych. 
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4. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych we wzorze umowy. 
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy niezbędne 
informacje do przygotowania oferty. 
6.Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
7. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8.Wnieśliśmy wadium w dniu …………...............… w wysokości : …………………………………………. 
w formie ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto: 
........................................................................................................................................................ 
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 
 
9. Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 9 % ceny oferty brutto , wniesiemy 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
10. Niniejszym oświadczamy, Ŝe: 

w realizacji przedmiotu zamówienia bęęęędąąąą*/nie b ęęęędą ą ą ą uczestniczy ć ć ć ć podwykonawcy * niepotrzebne 
skreślić 
Oświadczam(-y), Ŝe przedmiot zamówienia wykonam(-y) w ................% sami, pozostałe ..............% 
wykonam(-y) przy pomocy podwykonawcy(-ów) 
 
Lp.  Zakres zleconych do wykonania  

przez podwykonawców robót w 
realizacji przedmiotu zamówienia  

% udział warto śśśści 
robót w stosunku 
do całego 
zamówienia  

Nazwa( firma) i adres (siedziba)  
podwykonawcy lub imię i 
nazwisko, siedziba albo adres 
zamieszkania i adres 
podwykonawcy**.  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
11. Ofertę składamy na.............. ponumerowanych stronach w sposób ciągły, które stanowią: 
1) Kosztorys ofertowy  
2)........................................................................................................................................ 
3) ....................................................................................................................................... 
4) ...................................................................................................................................... 
5) ...................................................................................................................................... 
6) ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
.................................................... dnia .................................................... 
 

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

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 
Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 

** w stosunku do osób fizycznych. 
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Znak sprawy: SGR. 3410-02/2010 

 

Załąąąącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 

O Ś Ś Ś Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu którego 
przedmiotem jest: 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 
 

reprezentując wykonawcę (nazwa) - firma - imi ę ę ę ę i nazwisko, siedziba albo adres 
zamieszkania i adres wykonawcy) 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
*działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ........., 
prowadzonym przez ..................................................................................................... 

 

ośśśświadczam, żżżże 

w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani nie o głoszono upadło śśśści, 
 
 
z wyjątkiem sytuacji**, 
Ŝe po ogłoszeniu upadłości zawarłem/zawarłam układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego. 
 
 
 
 
 
 
.................................... dnia ................... 
 
 
 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (ych) 
przedstawiciela(li) Wykonawcy /Pełnomocnika*) 

 
 

* odpowiednio zastosować (wypełnić jeŜeli dotyczy lub wykreślić jeŜeli nie dotyczy). 
**wykreślić jeŜeli nie dotyczy. 
 
UWAGA. 

Ośśśświadczenie dotyczy osób fizycznych (art. 24 ust.1 p kt.2 ustawy – Prawo zamówie ń ń ń ń 
publicznych).     
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Załąąąącznik nr 2A do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
Znak sprawy: SGR. 3410-02/2010 
 

O Ś Ś Ś Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu którego 
przedmiotem jest: 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 
reprezentując wykonawcę 
 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
oświadczam (y), Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 

2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) z uwzgl ęęęędnieniem zmian wprowadzonych 

ustaw ą ą ą ą z dnia  5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, 

poz. 1591 ) i ustaw ą ą ą ą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy -Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778 )  
 

dotycz ąąąące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................... dnia ................... 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (ych) 
przedstawiciela(li) Wykonawcy /Pełnomocnika 
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Załącznik nr 2B do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
Znak sprawy: SGR. 3410-02/2010 
 

 
 

O Ś    W I A D C Z E N I E 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu którego 
przedmiotem jest: 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 

 
reprezentując wykonawcę ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
oświadczam(y), Ŝe jest brak podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zm.) z uwzgl ędnieniem zmian wprowadzonych ustaw ą    z dnia 5 listopada 2009 r. o 
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1591 ) i ustaw ą    z dnia 2 grudnia 2009 r.  
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw                 
(Dz. U. z 2009 r, Nr 223, poz.1778 ). 
 
 
 
 
 
 
 
.................................... dnia ................... 
 
 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego (ych) 
przedstawiciela(li) Wykonawcy /Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

Załąąąącznik nr 3 do SIWZ 
(Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* 

 
Znak sprawy: SGR. 3410-02/2010 
 
 

O ś ś ś ś w i a d c z e n i e 
 
 

Składaj ąąąąc ofert ę ę ę ę w imieniu 
Nazwa (firma) i siedziba Wykonawcy/Wykonawców* 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
na rzecz Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac Tysi ąclecia 23, 19-230 
Szczuczyn, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest: 
 
Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 
 

ośśśświadczam, i ż ż ż ż osoby, które b ęęęędą ą ą ą uczestniczy ć ć ć ć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz 
aktualnie obowiązującymi przepisami - do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach: 

1) kierownik budowy - uprawnienia w specjalno śśśści drogowej; 
2) kierownik robót sanitarnych – uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych. 
- którzy są wpisani na listę członków Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, w 
oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów oraz urbanistów. 
 
 
 
........................................... dnia ......................................... 
 
 

............................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w przypadku złoŜenia oferty wspólnej 
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Załącznik Nr 4do SIWZ 
 

W Z Ó R U M O W Y 
Nr SGR. 3410-02/2010 

 
Zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). 
zawarta w Szczuczynie , w dniu............................2010 r. 
pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, zwanym 
dalej Zamawiaj ącym,  reprezentowanym przez: 
Waldemara Szczesnego – Burmistrza Szczuczyna  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Łepkowskiej 
a firmą 
z siedzibą ......... przy ulicy ……………………………………………….. 
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawc ą. 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: przebudow ę ulicy 
Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn zwane dalej przedmiotem zamówienia. 
2. Przedmiot zamówienia określa: 
1) PROJEKT DROGOWY– autorstwa mgr inŜ. Bogusława Kuczyńskiego, wraz z przedmiarem robót. 
2) PROJEKT CZASOWEJ I  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – autorstwa mgr inŜ. Bogusława 
Kuczyńskiego  
3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w ust. 1., 
oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieŜności pomiędzy tymi 
dokumentami wiodącym w kolejności są projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30 lipiec 2010r. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 
ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w art. 632 k.c., które wyraŜa się 
kwotą: 
netto:………………………………………………..zł, 
(słownie:………………….......................….………………….............................................................), 
podatek VAT ........ w kwocie ......................................................................................................... 
brutto (z naleŜnym podatkiem VAT) ............................................................................................zł., 
(słownie: .........................................................................................................................................) 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie wykonawcy 
obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do zgodnego z projektami i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, zgodnego z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym 
wynagrodzeniu nie moŜe Ŝądać jego podwyŜszenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, Ŝe są 
konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postanowień 
umownych. Obejmuje ono koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu 
technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
wymogami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztami robót 
towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu budowy, zuŜycie wody i energii 
elektrycznej, kosztami zwałki, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, itp.), koszty prowadzenia 
kierownictwa robót i kierownika branŜowego, a takŜe koszty robót, które wynikają z wiedzy 
technicznej, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji. 
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§ 4 
Obowi ązki Zamawiaj ącego 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy i przekazanie 
oryginału dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust. 2 umowy. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
3) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 
2. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza budowy, miejsca zwałki gruzu i materiałów z demontaŜu. 
 

§ 5 
Obowi ązki Wykonawcy 

Organizacja robót naleŜy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek (bez odrębnego 
wynagrodzenia): 
1) zorganizowania placu budowy oraz zapewnienie i opłacenie kierownika budowy oraz kierownika 
robót branŜowych, 
2) ponoszenia kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót, 
3) prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót, zasadami sztuki 
budowlanej przepisami BHP i PpoŜ. projektami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, 
4) prowadzenia dokumentacji budowy i sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
5) ponoszenia, od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na 
zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy, 
6) oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji urządzeń 
zabezpieczających plac budowy, 
7) natychmiastowego zabezpieczenia awarii, 
8) uŜycia materiałów dopuszczonych do stosowania na rynku polskim, 
9) przekazania Zamawiającemu na dzień odbioru dokumentacji powykonawczej pozwalającej na 
ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru, 
10) ubezpieczenia OC i NW od szkód spowodowanych na placu budowy, 
11) uporządkowania terenu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. 
 

§ 6 
Zastosowane materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie 
nowych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa. 
 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres robót budowlanych stanowiący 
....% wartości przedmiotu zamówienia. 
2. Zakres robót ..................................... stanowiący ....% wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca 
wykona przy pomocy Podwykonawców wskazanych w ofercie:  
1) roboty ..................................... – podwykonawca pod nazwą ( firmą ) ..................................... , z 
siedziba i adres ..............................................................................................................................., 
2) roboty ..................................... – podwykonawca pod nazwą ( firmą ) ..................................... , z 
siedziba i adres .................................................................................................................................; 
3. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami na roboty, o których 
mowa w ust. 2, wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w 
terminie 4 dni od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe ustalone z 
Podwykonawcami ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres 
robót. 
4. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŜeń ze strony Zamawiającego zgłoszonych w ciągu 14 dni od 
przekazania zamawiającemu projektu umowy, o których mowa w ust.3 oznaczać będzie ich 
akceptację. Kopię umowy zawartej z Podwykonawcą Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu bez 
zbędnej zwłoki wraz z cenami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą 
(np. kosztorys ofertowy). 
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 
Podwykonawców. 
6. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia nie 
zapłaconych w terminie naleŜności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty naleŜnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury końcowej. 
7. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca 
przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych 
przez Podwykonawców. 
 

§ 8 
Nadzór 

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy 
wyznacza się osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: 
a) Kazimierz Galiński  - Kier. ref. SG i R; 
b) Waldemar Filipkowski – Z-ca kier. ref. SG i R 
c) ……………………– inspektor nadzoru inwestorskiego 
2) ze strony Wykonawcy: 
a) kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, w specjalno ści drogowej , który złoŜy oświadczenie o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy, 
b) kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych.  
 

§ 9 
Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 

1. Strony ustalają zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, 
stanowiące 9 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 umowy tj. 
...........................,- zł słownie: ............................................................................................. 
2. Kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy. 
3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ostatecznym 
odbiorze przedmiotu zamówienia, natomiast pozostałe 30% nie później niŜ w 15 dniu po upływie 3 
letniego okresu r ękojmi za wady, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
5. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie naleŜności za usunięcie wad lub usterek powstałych w 
wyniku nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie robót, odbioru lub 
w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w 
pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyŜszy cel 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
 

§ 10 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Strony postanawiają, Ŝe przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru w terminie określonym 
w § 2 umowy. 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia 
go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający moŜe odmówić odbioru, 
do czasu usunięcia wad. 
5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad. 
6. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny 
przedmiotu zamówienia. 
7. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia. 
8. Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) zabezpieczenia. 
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9. Podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół 
odbioru ostatecznego robót. 
10. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
1) dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wraz z atestami wbudowanych 
materiałów; 
2) oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót; 
3) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w § 6, ust. 2 umowy; 
4) udzieloną na piśmie gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 3 lat, licząc od daty 
ostatecznego odbioru robót. 
 

§ 11 
Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiot zamówie nia 

1. Ustala się realizację płatności fakturami przejściowymi (do 70% wartości zamówienia) oraz fakturą 
końcową jako rozliczenie całości robót. (w przypadku, gdy udział robót wykonywanych przez 
Podwykonawców jest większy niŜ 30% wartości, faktura przejściowa ulegnie odpowiedniemu 
zmniejszeniu tak aby wartość faktury końcowej była równa wielkości % udziału robót wykonanych 
przez Podwykonawców). 
2. Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 będzie moŜliwe po potwierdzeniu przez Inspektorów 
nadzoru, w protokole odbioru faktu wykonania robót. 
3. Rozliczenie ostateczne za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane na podstawie 
faktury VAT, z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w § 10 ust. 10 umowy oraz 
po przedłoŜeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami. 
4. W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez 
wad protokołem ostatecznego odbioru robót, Zamawiający przekaŜe naleŜności bezpośrednio na 
rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów). 
5. Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni po ostatecznym odbiorze 
przedmiotu zamówienia. 
6. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z 
protokołem odbioru ostatecznego robót. 
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do 
przelania środków na rachunek Wykonawcy. 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,3 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy. 
4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie 
zamówienia, nienaleŜyte wykonanie zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego 
w § 3 ust. 1 umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara 
umowna przewidziana w ust. 2 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Maksymalna stawka kar umownych nie moŜe przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w 
§ 3 ust. 1 umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur VAT. 

 
§ 13 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
zrealizowanej części umowy. 
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§ 14 
Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat 
od daty odbioru ostatecznego robót. 
2. Termin przekazania przedmiotu zamówienia protokołem odbioru ostatecznego w uŜytkowanie jest 
datą rozpoczęcia okresu rękojmi. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie rękojmi na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 
4. Stwierdzone w okresie rękojmi (na podstawie protokołów ujawnienia usterek) usterki lub wady 
Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie określonym przez Zamawiającego w 
pisemnym zawiadomieniu. 
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dniu od 
ich ujawnienia. 
6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w Ŝądanym terminie, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty, o której mowa 
w § 9 umowy. 
7. JeŜeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający moŜe dochodzić 
niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
8. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 
terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji firmy Wykonawcy. 
9. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 10 moŜe spowodować przepadek na rzecz 
Zamawiającego wniesionego zabezpieczenia. 

 
§ 15 

Zmiana umowy 
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej, 
w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: zmiany podwykonawcy na etapie 
realizacji zamówienia z przyczyn losowych lub z tytułu nienaleŜytego wykonywania zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w ofercie do realizacji przez podwykonawcę. Zmiana 
podwykonawcy wymaga: 
1) przedłoŜenia Zamawiającemu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych; aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 
art. 24 ust.1 pkt.2, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, 
2) dokumentów o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy, 
- w terminie określonym przez Zamawiającego. 
Ewentualny aneks moŜe dotyczyć zmiany podwykonawcy i zakresu prac przez niego do wykonania. 
Zmiana podwykonawcy nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia. 
2. Formy pisemnej nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy, kont bankowych, stron, 
osób do współpracy z obu Stron. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego 
powiadomienia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 
zmianie danych zawartych w umowie: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji firmy Wykonawcy. 
Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. Nie powiadomienie o powyŜszych zmianach moŜe 
spowodować przepadek na rzecz Zamawiającego wniesionego zabezpieczenia umowy. 
4.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w 
umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego 
danymi strony uznaje się za doręczoną. 
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§ 16 
Odst ąpienie od umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach: 
1) jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
2) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie do 14 dni od daty wprowadzenia na budowę bez 
uzasadnionych przyczyn; 
3) jeśli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z zakresem i technologią; 
4) jeśli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni; 
5) jeśli wykonawca nie wywiąŜe się z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy. 

 
§ 17 

Postanowienia ko ńcowe 
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać 
w pierwszej kolejności między sobą polubownie. 
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, 
rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, ustawa - Prawo budowlane oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 19 
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
Z A M A W I A J Ą    C Y         W Y K O N A W C A:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA 
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Znak sprawy SGR 3410-02/10 
Zał. Nr 5 do SIWZ 

 
 
 

Zestawienie - wykaz oferowanych urz ąąąądzeń ń ń ń i materiałów 
równowa Ŝnych 

 
 

Przebudowa ulicy Nowej, Ogrodowej i Stra Ŝackiej w mie ście Szczuczyn 
 
 
Lp. Nazwa urz ądzenia/ 

materiału wg 
dokumentacji 

Cechy równowa Ŝności 
materiału/ urz ądzenia 

opisane w dokumentacji 
projektowej 

Nazwa, producent 
oferowanego 

urządzenia/materiału 

Dokument lub dokumenty  
potwierdzaj ąc(y)e, spełnienie 

warunków równowa Ŝności 
oferowanego materiału/ 

urządzenia 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
………………………….Data........................................... 

………………………………………………………… 
( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
 przedstawicieli(-la) firmy Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ilo ść ść ść ść stron formularza nale żżżży dostosowa ć ć ć ć odpowiednio potrzeb wykonawcy  


