SPW.273. 111 .2016
Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1
Zamawiający: Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie na podstawie art. 4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późn. zm.)
Wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej i opornika drogowego .Droga
powiatowa nr 4311W Stary Kraszew-Rasztów na długości 600 mb i droga powiatowa nr
4337W Dobczyn na długości 700 mb .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych ustawienia ścieku i opornika.
-Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
-Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni, podbudowy i wykonanie koryta z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża oraz warstwy odsączającej z piasku pod opornik i ściek.
-Wykonanie ścieku przy krawężnikowego z trzech rzędów kostki na ławie betonowej grubości
20cm.
-Ustawienie opornika betonowego 12x25 położonego na ławie betonowej z oporem z betonu
grubości 20cm.
-Wykonanie zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanego ścieku i opornika od strony
nawierzchni bitumicznej przez wykonanie opaski z mieszanki mineralno asfaltowej lub inny sposób
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.
-Regulacja wysokości posadowienia kratek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej do poziomu
wykonywanego ścieku sztuk około 14.
-Uporządkowanie terenu, wywiezienie materiałów z rozbiórki innych odpadów powstałych przy
realizacji robot miejsce według uznania Wykonawcy.
-Opracowanie uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na czas wykonywania prac.
Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót dokonał wizji lokalnej w terenie
objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy, w
celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.
DANE WYKONAWCY:
1. NAZWA Wykonawcy 1
2. ADRES

…………………………………………………………

1

…………………………………………………………

3. Adres do doręczeń

korespondencji
(jeżeli inny niż podano wyżej)

…………………………………………………………

4. Nr ewidencji podatkowej NIP

…………………………………………………………

5. REGON

…………………………………………………………

6. NR TELEFONU Wykonawcy

do kontaktu z Zamawiającym

…………………………………………………………

Oferujemy wykonanie: zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zapytania ofertowego ,
wyceną i warunkami umowy za cenę:
Kwota
……………………………
PLN
netto
VAT
…………………………….
PLN
[….%]
Kwota
brutto
Słownie
kwota
brutto
1.

……………………………..
PLN
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Wynagrodzenie za cały zakres zadania określa tabela.
L.p. Rodzaj robót
Jednostka Ilość
1.
2.

3.
4.

5.

Pomiary geodezyjne .
Roboty przygotowawcze,
rozbiórkowe , porządkowe i
transport materiałów.
Czasowa organizacja ruchu
na czas budowy
Ustawienie opornika
betonowego 12x25
położonego na ławie
betonowej z oporem
gr.20cm
Ułożenie ścieku
przykrawężnikowego
szerokości 30cm z kostki
brukowej(2xgr.6cm+1x8cm)
na podsypce cementowopiaskowej i ławie
betonowej gr. 20cm

Cena jedn. PLN
netto

mb
mb

2600,00
2600,00

Kpl.

2,00

mb

1300,00

Wartość poz. 1,2 i 3 uwzględnić w
pozycjach 4 i 5

………………… ………………..

mb

1300,00
………………… …………………

Kwota netto

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wartość
PLN netto

………………..

Wykonawca oświadcza, że wykonana prace zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i
szczegółowym opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
Na Wykonane roboty udzielamy dwuletniej gwarancji.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w
niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie
Zamawiającego.
Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach Nr: …………………………….

9. Oświadczamy, że wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na:
a) adres poczty elektronicznej
(email) 2
…………………………………………………………
b) numer faksu 2

…………………………………………………………

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1)
Parafowane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2)
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. Załącznik Nr 3)
Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp. (Załącznik Nr 4)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
f) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji.
h) Kopie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min.
80 000,00 PLN
a)
b)
c)
d)
e)

........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace w zakresie wykonania: ścieku
przykrawężnikowego z kostki brukowej i opornika drogowego 12x25 na ławie betonowej.
Droga powiatowa nr 4311W Stary Kraszew-Rasztów na długości 600 mb, droga powiatowa
nr4337W Dobczyn na długości 700 mb .
2. W zakres prac wchodzi:
1) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych ustawienia ścieku i opornika,
2) cięcie piłą nawierzchni bitumicznej i podbudowy,
3) rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni, podbudowy , wykonanie koryta z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz warstwy odsączającej z piasku pod opornik i
ściek,
4) wykonanie ścieku przy krawężnikowego z trzech rzędów kostki na ławie betonowej
grubości 20cm,
5) ustawienie opornika betonowego 12x25 położonego na ławie betonowej z oporem
grubości 20cm,
6) wykonanie zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanego ścieku i opornika od strony
nawierzchni bitumicznej przez wykonanie opaski, umocnienia z mieszanki mineralno
asfaltowej lub inny sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego,
7) regulacja wysokości posadowienia kratek wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej do
poziomu wykonywanego ścieku,
8) umocnienie pobocza przy oporniku przez wyprofilowanie i zagęszczeni podłoża i
wykonanie opaski umacniającej opornik, szerokości 50cm grubości 10-15cm z destruktu lub
kruszywa, ze spadkiem 4% od nawierzchni bitumicznej w kierunku rowu,
9) uporządkowanie terenu, wywiezienie materiałów z rozbiórki innych odpadów powstałych
przy realizacji robot miejsce według uznania Wykonawcy,
10) opracowanie uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania prac,
§2
1. Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określa w szczególności zapytanie
ofertowe stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz oferta z dnia ……….. Przedmiot
umowy musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową,
obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poż a także postanowieniami
niniejszej umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony
Zamawiającego.
§3
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest
.........................................................................................................tel.:………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym w sprawach związanych z realizacją niniejszej
umowy jest: ..…………………………………………… tel.: ……………..……
3. Wykonawca oświadcza, że :

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki techniczne
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy,
2) zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń,
§4
1. Wykonawca oświadcza, że niżej wymienieni Podwykonawcy:
będą wykonywać prace wchodzące z zakres przedmiot umowy w następującym zakresie:
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót
wykonywanych przez Podwykonawców, a także za wszelkie ich działania jak i zaniechania.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom niż
wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie 4 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.
6. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
przewidziane roboty.
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest
przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez Podwykonawcę
stwierdzającego uregulowanie pomiędzy stronami wymagalnego wynagrodzenia.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac będących elementem
niniejszej umowy.
9. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody
Zamawiającego.
§5
1. Roboty należy wykonać w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy
2. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia prac w ciągu 15 dni od podpisania umowy
3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac Wykonawca będzie informował telefonicznie bądź
mailowo
pracownika
Wydziału
Inwestycji
i
Drogownictwa
wymienionego
w § 3 ust. 1.
§6
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia ………. i wynosi: ………..PLN netto za plus podatek VAT w kwocie
……..PLN co łącznie stanowi kwotę …….PLN brutto (słownie: …………..PLN).

2. Stawka za 1 mb ustawienia opornika betonowego 12x25 położonego na ławie betonowej z
oporem gr. 20cm ……………… PLN netto (słownie: …………………………………...…)
3. Stawka

za 1 mb ułożenie

ścieku przykrawężnikowego szerokości 30cm z kostki

brukowej(2xgr.8cm+1x10cm) na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej gr. 20cm
………………… PLN netto (słownie: …………………………………...…)
4.Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od rzeczywistej ilości wykonanych prac, określonej na
podstawie protokołu odbioru i zostanie wyliczona wg wzoru:
stawka brutto za 1 mb ścieku lub opornika x wykonana ilość mb ścieku lub opornika.
5.Wynagrodzenie obliczone według wzoru, o którym mowa w ust. 4, nie może przekroczyć kwoty
wynagrodzenia określonej w ust. 1.
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
7. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu
odbioru potwierdzającego wykonanie robót.
8. Należności za wykonane robót Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury
do siedziby Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
środków na rachunek Wykonawcy.
10. Fakturę należy wystawić na:
Powiat Wołomiński,
adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,
NIP: 125-094-06-09, Regon: 013269344.
11.W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest doręczenie
Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających
uregulowanie wszelkich należności finansowych wynikających z wykonania robót określonych
w § 4 ust. 1 oraz brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku do Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz powstałych
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w
umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaniem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem
umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej
działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający dokonywać będzie bieżącej kontroli w trakcie wykonywania prac oraz odbioru
prawidłowo wykonywanych zadań, zakończonego protokołem odbioru.
Wykonawca, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność dokona wszelkich uzgodnień z
właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym nieruchomości.

§8
1.Wykonawca oświadcza że:
1) Zapoznał się z sytuacją faktyczną i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz zapewnia, że posiada
niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne
dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na
warunkach określonych w umowie,
2) Odpowiada za straty i uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przedmiotu objętego
umową, a wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac Wykonawca usunie na
koszt własny w terminie ustalonym z Zamawiającym,
3) W ramach umowy zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jak i
uczestników ruchu drogowego.
§9
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych.
§ 10
1. Wykonane prace zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie nieprawidłowości
stwierdzonych przy odbiorze.
2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia ustalonego w §1ust.1 zakresu robót o nie
więcej niż 20 % z przyczyn wynikłych w trakcie realizacji prac. Za niewykonaną część
zamówienia nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ani uprawnienie do innych roszczeń.
3. Nieobecność Wykonawcy podczas sporządzania protokołu odbioru nie zwalnia go z obowiązku
usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,
2) Za każdy rozpoczęty dzień niewykonania, opóźnienia w wykonaniu bądź nienależytego
wykonania przedmiotu umowy w tym nieusunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego
nieprawidłowości – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1,
3) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia,
4) W przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich części
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub nieprzedłożenia Zamawiającemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub
projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł brutto.
5) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł brutto,
6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości 1000 zł brutto.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
3. Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
§ 12
1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli
wysokość poniesionej szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych.
2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność,
jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia
szkód i przywrócenia stanu poprzedniego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 13
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 1 lat na wykonane roboty i materiały
wbudowane, które zapewnią w szczególności korzystanie z budowli lub obiektu w tymże okresie
bez konieczności jakiejkolwiek jego naprawy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania
przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Natomiast w przypadku gdy
wystąpiły usterki, bieg terminu gwarancji i rękojmi na wszelkie wykonane roboty i wbudowane
materiały na podstawie niniejszej umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania
protokołu z usunięcia usterek wykazanych w protokole odbioru.
3. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę,
wedle własnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to zawiadomienie jest dniem wezwania
do wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych.
4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie swojego konta
za poniesione przez Zamawiającego koszty napraw.
§ 14
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust.1.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia
którekolwiek z poniższych zdarzeń:
1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
2) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca nie podjął prac przez okres 14 kolejnych dni od daty, którą zgłosił
pracownikowi WID jako termin rozpoczęcia prac;
4) jeżeli Wykonawca nie zakończył rozpoczętych prac w terminie określonym w § 5 ust.1;
5) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
6) jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy;
7) zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy
Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn

wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie
publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia
od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w
takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie
Wykonawcy.
§ 16
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem
przyczyny odstąpienia.
§ 17
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. Niedopuszczalna jest
jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do
umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego
konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest wykonać na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych
norm, parametrów i standardów oraz określając wartość tych robót na podstawie cen z oferty z
dnia ……..
Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na
osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.
Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa zastała sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Akceptujemy istotne postanowienia umowy:
Miejscowość .................................................. dnia ..........................................

.....................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3
……………………………..………
nazwa oferenta
……………………………………
……………………………………
adres
SPW 273. …. .2016
Oświadczenie
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie zapytania
ofertowego na:
Wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej i opornika drogowego .Droga
powiatowa nr 4311W Stary Kraszew-Rasztów na długości 600 mb i droga powiatowa nr
4337W Dobczyn
na długości
700 mb
.
Oświadczam,
że firma
nie podlega
wykluczeniu
na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień
Publicznych
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
- ziemia)
pasiezaległych
dróg powiatowych”
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na wraty
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo
udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub w art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) a przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano
za
przestępstwo
o
którym
mowa
w art 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a przez
okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a
ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1
pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5) należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...............................................
(podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta)

SPW 273. ….. .2016

Załącznik nr 4

..........................................................
data
………………………………………………………………………….…..……………
……………………………………………………………………………………………
nazwa oferenta
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….…………..………………………..
adres
Oświadczenie
Nawiązując do zapytania ofertowego na:
Wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki brukowej i opornika drogowego .Droga
powiatowa nr 4311W Stary Kraszew-Rasztów na długości 600 mb i droga powiatowa nr
4337W Dobczyn na długości 700 mb .
Oświadczam, że nasza firma spełnia następujące warunki:
a)
b)
c)
d)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadają wiedzę i doświadczenie,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania
zamówienia.

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

