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ZNAK SPRAWY – ID.271.07.2011 
  

  

  

SSPPEECCYYFFII KK AACCJJAA    

II SSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKK ÓÓWW  ZZAAMM ÓÓWWII EENNII AA  

 

na wykonanie zadania pn. 
 

Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i Wesoła w Rewalu  
     

 
 
 
Rodzaj zamówienia:              ROBOTY BUDOWLANE 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na mocy art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.) o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust 8 ustawy. 

 

 

 ZATWIERDZIŁ:   
        Wójt Gminy Rewal 

 

        Robert Skraburski 

 

  

 

Rewal, 2011.04.05 
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I. Zamawiający: 
 
Zamówienia publicznego udziela: 
 
Gmina Rewal 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
NIP 857-18-98-978 
REGON 811684410 
Tel. 91 38 49 023 
email: zp@rewal.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej p.z.p. . 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących:  

Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i Wesoła w Rewalu 
 

Odwodnienie obejmuje teren centrum miejscowości Rewal –ulice: Parkowej i Wesołej. Ścieki 
deszczowe odprowadzone zostaną za pomocą wpustów deszczowych osadnikowych siecią 
kanałów do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
UWAGA do zakresu zadania. 
Zamawiający rezygnuje z całkowitej wymiany gruntu. 
 
2. ZałoŜenia: 
 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem 
budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wymieniona dokumentacja 
stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak: 
 
* Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany, 
 
* Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
 
2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z 
przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do 
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prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami 
Technicznymi Odbioru Robót. 
 
3) Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złoŜenia harmonogramu 
terminowego realizacji zamówienia. 
 
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 
ograniczeniu uciąŜliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje 
takŜe wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
 
5) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac 
budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciąŜają Wykonawcę. 
 
6) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie 
Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć 
zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 
 
7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich 
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu 
prowadzonych robót. 
 
8) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
 
9) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, 
gruz i inne). 
 
10) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia 
zainstaluje liczniki zuŜycia wody i liczniki zuŜycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zuŜycia 
wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. 
 
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich 
do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 
 
12) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 12 miesięcy od daty 
końcowego odbioru robót. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące ponad okres gwarancji. W 
wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad. 
 
13) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona 
ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie naleŜytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem 
budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu 
wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót. 
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14) Podpisanie przez strony bez zastrzeŜeń Końcowego Protokołu Odbioru uwaŜa się za termin 
wykonania robót. JeŜeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego 
niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich 
usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony 
podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 
 
15) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót 
budowlanych. 
 
3. Kod CPV: 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  
                wody burzowej. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, ani aukcji elektronicznej. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w 
terminie do 30.06.2011 r. . 
 

V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom: 
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty: 
 
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 - treść 
oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
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3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
określonych w ust. 1 na podstawie złoŜonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki. 

 
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. 
Zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty: 

 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. - druk 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
2) 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 ustawy p.z.p. (wyklucza 
się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego) wystawionego 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 p.z.p. 
 
5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 
Dokumenty, o których mowa wyŜej powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe się 
zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

 
6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o 
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których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złoŜonego oświadczenia oraz 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na zasadzie: 
wykonawca spełnia/nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

 
7. Zamawiający wymaga takŜe dołączenia do oferty: 
 
1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
 
2) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 
 
3) kosztorysu ofertowego 
 
4) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 
pełnomocnika 
 
5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Obowiązujące zasady! 
 
1. Dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. 2 i 3. 
 
2. Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć w oryginale. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Ŝądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), w 
przypadku gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwość co do jej prawdziwości. 

 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej: 
 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną 

trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upowaŜnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 

 
3. KaŜda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami moŜe być kolejno 
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ponumerowana. 
 
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umoŜliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć na druku "OFERTA"- załącznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia 

jakichkolwiek zmian. 
 
6. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową i musi być skalkulowana w sposób 

jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŜne od wielkości zamówienia oraz zawierać 
koszty wykonania wszystkich pozycji jakie zostały zamieszczone w dokumentacji oraz inne 
koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których poniesienie będzie 
niezbędne do całkowitego i naleŜytego wykonania tego przedmiotu zamówienia. 

 
Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
 
Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 
Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
 
Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać Ŝadnym negocjacjom. 
 
7. Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wskazania w złoŜonej ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która 
ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia będzie 
wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 

 
8. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeŜeniom 
powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

 
9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w 

zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane 
Wykonawcy oraz w napis: 

 
"Oferta na wykonanie kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i Wesoła w Rewalu, nie otwierać 
przed godziną 10:00 dnia 20.04.2011 roku". 
 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
11. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
12. Oferta złoŜona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 
 
VII. Odrzucenie oferty:  
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Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeŜeli: 
 
1. jest niezgodna z ustawą: p.z.p. 
 
2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeŜeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. 
 
3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 
 
4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składnia ofert 
 
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 
 
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p. 
 
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
VIII. Ocena ofert:  
 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryterium: 
 

LP 
 

 NAZWA KRYTERIUM  
 

 WAGA  
 

1 
 

 CENA 
 

 100 % 
 

2. Sposób obliczania wartości punktowej podanego kryterium: 
 
1.     Kryterium nr 1  "Cena" oceniane będzie jak niŜej 
 

pkt 100 
C
C

X
O

min ××××====  

gdzie: 
 
X - wartość punktowa ocenianego kryterium 
 
Cmin - najniŜsza cena ze złoŜonych ofert 
 
Co - cena ocenianej oferty 
 
ZałoŜenie: 
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1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu 
zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyŜej. 
 
2) 100% (waga kryterium "Cena") - oznacza, Ŝe w postępowaniu moŜna uzyskać max. 100 pkt. w 
ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt). 
 
3) Cena ofertowa powinna być wyraŜona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. 
 
3. Ocena końcowa oferty: 
 
Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1.  
Maksymalnie Wykonawca moŜe uzyskać 100 pkt. 
 
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
 
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w 

formie pisemnej. 
 
2. Zamawiający ustala, Ŝe w postępowaniu dopuszczalne jest porozumiewanie się 

Wykonawców z Zamawiającym jedynie w formie pisemnej lub elektronicznej – na adres 
zp@rewal.pl , z zastrzeŜeniem ust. 3. 

 
3. W przypadku przekazania oświadczeń lub dokumentów za pośrednictwem maila muszą być 

one kaŜdorazowo potwierdzone na piśmie. 
 
4. Korespondencję naleŜy kierować na adres wskazany na stronie 2 niniejszej SIWZ 
 
5. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania w godz. 9.00 – 14.00 
 
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
 

• Tomasz Bartkowski – zp@rewal.pl 
 
X. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ: 
 
1. Wykonawcy moŜe złoŜyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie 

na piśmie lub w formie elektronicznej (na adres zp@rewal.pl), nie później do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). 

 
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 
 
3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 
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4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 
 
5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.). 
 
6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
 
XI. Wadium:  
 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia wadium. 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą: 
 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert. 
 
XIII. Miejsce i termin składania ofert  
 
Oferty naleŜy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w 
zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 6 (sekretariat), do dnia 
20.04.2011 r. do godz. 10:00 
 
XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 
Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 20.04.2011 r. o godz. 10:15 w pok. nr 5,  w siedzibie 
Zamawiającego 
 
XV. Umowa: 
 
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niŜ PLN. 
 
2. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 4 
 
 
XVI. Formalno ści związane z podpisaniem umowy: 
 
1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niŜ 5 
dni, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

 
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 
ustawy p.z.p. 

 
3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 
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wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. 
 
4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. 
 
5. Ustala się, Ŝe umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej ze 

stron umowy. 
 
XVII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.. 
 
XVIII. Udost ępnianie dokumentacji: 
 
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 
 
2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

uniewaŜnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 
3. Wykonawca moŜe wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie 

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeŜonej przez Wykonawców), a 
Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji. 

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 
 
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI "środki ochrony prawnej" ustawy p.z.p. 

 
2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p. 
 
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p. 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 - druk "Oferta" 
2. Załącznik nr 2 - projekt budowlany 
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy  
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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Załącznik nr 1  

 
 

 

 
 

.................. dnia ............................ 
 

pieczątka firmy 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 
 

OFERTA    PRZETARGOWA  
 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
............................................................................................................................................................ 
 
Adres siedziby:  
 
......................................................................................................................................... 
 
NIP: ........................................................................ 
 

 REGON: 
................................................................. 
 

Tel. ......................................................................... 
 

 Email 
…….............................................................. 
 

II. Przedmiot oferty:  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i  

     Wesoła w Rewalu . 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz innymi kosztotwórczymi elementami. 
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2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w SIWZ i zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego.  

 

III. Cena oferty:  

 
 
 Oferowana cena ryczałtowa wynosi :    
 
……………………………………… zł brutto, (słownie .......................................................  
 
............................................................................................................................................... zł) 
 
IV. Podwykonawca: 
 
Informujemy, Ŝe zamierzamy/nie zamierzamy*) powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 
 
Zakres prac powierzonych podwykonawcy: ............................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
*)  niewłaściwe skreślić 
 
V. Załączniki i dokumenty złoŜone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: 
 
(Przedkładamy wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty). 
 
Oświadczenia: 
 
* Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post. (zał. nr 6 do SIWZ) 
 

 - str. ............. oferty 
 

Dokumenty: 
 
* Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej 
 

 - str. ............. oferty 
 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 
 

 - str. ............. oferty 
 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 
 
(w przypadku składania oferty przez pełnomocników)  - str. ............. oferty 
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* Inne: ...................................................................... 
 

 - str. ............. oferty 
 

Inne: 
 
* Wypełniony KOSZTORYS OFERTOWY 
 

 - str. ............. oferty 
 

  
* Inne: ..................................................................... 
 

 - str. ............. oferty 
 

VI. Oświadczenia Wykonawcy: 
 
Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca: 
 
Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca spełnia warunki, dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
 
Oświadczam(y), Ŝe Wykonawca: 
 
1) uwaŜa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert 
 
2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy 
w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 
 

Oferta została złoŜona na ...................................... ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze 
wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

 

 

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

                                                                       (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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                                                                                  Załącznik nr 4 

 
 

Umowa  nr  ID.272.07.2011 
 

W dniu …..2011 r. zawarto umowę pomiędzy:  
• Gminą w Rewalu ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 
       oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło  
 
 
a 
 
zwanym dalej Wykonawcą . 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 ze zm.): Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i 
Wesoła w Rewalu, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer  - 2011 z dnia 
…….03.2011 r., została zawarta niniejsza umowa. 
 
 
      § 1 
1. Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać: 

Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Parkowa i Wesoła w Rewalu. 
2. Rzeczowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące integralną część niniejszej umowy -  
zgodnie z § 21, oraz wiedza uzyskana podczas dokonanej, przez Wykonawcę, wizji lokalnej oraz 
kosztorys ofertowy, zawierający poszczególne elementy robót . 

 
 
 

§ 2 
1 Strony  ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

1.1 rozpoczęcie robót – od przekazania placu budowy na wniosek Wykonawcy, nie później 
jednak jak 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 

1.2 zakończenie robót – do 30.06.2011 r. 
2 Szczegółowe terminy realizacji robót zostały określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

robót stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
3 Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: 

1.1. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemoŜliwiających wykonanie 
zamówienia podstawowego, których nie moŜna było przewidzieć na etapie zawierania 
umowy  

1.2. nie udostępnienia kompletu dokumentacji technicznej,   
1.3. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego, 
1.4. zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeŜeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 

uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego  
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1.5. wystąpienie siły wyŜszej i innych zdarzeń nadzwyczajnych. 
1.6. zmiany w obowiązujących przepisach, jeŜeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
1.7. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy oraz zmiana podwykonawców 
1.8. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie dokumentacją techniczną, sztuką 

budowlaną, obowiązującymi standardami oraz uzyskana wiedzą podczas dokonanej wizji lokalnej.   
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian z tytułu jej wad lub wprowadzenia innych 

koniecznych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie w terminie uzgodnionym 
przez strony, nie dłuŜszym jednak niŜ 14 dni.  

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy – w szczególności  miejscem wykonywania zadania, dokumentacją 
techniczną itp. i  nie wnosi do nich zastrzeŜeń. 
 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się ryczałtowo w wysokości: ……… zł brutto, 

(słownie: …………). NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze.   

2. Płatność zostanie dokonana: 
• w terminie 30 dni po całkowitym zakończeniu robót zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 

§ 2 pkt 2 umowy i odbiorze bez zastrzeŜeń, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, 
podpisanego przez obie strony bez zastrzeŜeń oraz złoŜeniu faktury VAT. 

3.  Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego  
      konieczność wykonania nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany  
      jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm,  
      parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy ustalającej zakres  
      rzeczowy, finansowy i  termin  realizacji. 
 
 

§ 5 
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla 
potrzeb podatku od towarów i usług VAT.     

 
      § 6 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy : 

1. Przejęcie i zorganizowanie placu budowy. 
2. Bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, 

stosownie do potrzeb budowy. 
3. Na własny koszt zamontować liczniki zuŜycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty 

zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
4. Realizowanie robót w terminach uzgodnionych między stronami umowy przez odpowiednio 

wykwalifikowanych rzemieślników i nadzór techniczny. 
5. Zapewnienie dozoru oraz przestrzeganie warunków bhp i trzymanie ogólnego porządku na terenie 

budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 
przez cały czas realizacji zadania. 
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6. Ubezpieczenie budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich pozostałych w związku z 
prowadzonymi robotami. 

7. Informowanie inspektora nadzoru o terminach odbiorów cząstkowych oraz przeprowadzenie 
wszelkich prób wymaganych przepisami oraz kompletowanie niezbędnych atestów, zaświadczeń i 
pozwoleń.            

8. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
• będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 
• w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 
9. W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, 
zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy. 
11. BieŜąca i powykonawcza obsługa geodezyjna budowy. 
12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu końcowego. 
13. Wykonawca stwierdza, Ŝe przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-

terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu. 
14. Wykonawca nie będzie naliczał kosztów wynikających z przestojów spowodowanych 

niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. 
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności określonym w art. 10 – 
prawo budowlane, wymogom SIWZ, dokumentacji technicznej, a takŜe polskim normom 
przenoszącym europejskie normy zharmonizowane .  

3. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

4. JeŜeli w rezultacie tych badań okaŜe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciąŜają Wykonawcę, w przeciwnym razie 
Zamawiającego. 

 
§ 8 

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy - licząc od odbioru 
ostatecznego .   
 

             § 9 
JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia: 
1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. 
2. W przypadku wad nie dających się usunąć umoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe dokonać odbioru obniŜając wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej, technicznej i ekonomicznej 
w granicach do 10% usterkowanego elementu robót. 
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3. W przypadku wad nie dających się usuwać uniemoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od odbioru i Ŝądać ponownego wykonania 
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 10  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, jeŜeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
d) w razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o  
            powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca moŜe Ŝądać     
            jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.   W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, w trybie określonym w § 10 pkt. 1,   
         Wykonawca traci prawo do odszkodowania i dochodzenia kar umownych. 

3.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeŜeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego  
      oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają  obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy zaplecze przez 

niego dostarczone lub wniesione. 
 
 

             § 11 
1. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony komisyjny 

protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na 
usunięcie wad lub usterek.  

2. Do protokołu Wykonawca dołączy wszystkie wymagane atesty, instrukcje i inne dokumenty 
wymagane przepisami prawa. 
 
       § 12 

1. Roboty wykonane mogą być przekazywane i odbierane częściowo – zgodnie z pozycjami 
harmonogramu robót. Z powyŜszych czynności będzie sporządzony przez strony protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót oraz terminy na usuniecie 
stwierdzonych wad lub usterek. 
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2. Po całkowitym zakończeniu robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 10 
dni przed terminem odbioru.   

 
 
                                     § 13 
1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest:  …………………………………………….. 
 
2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego jest: ………………………………….……... . 
 
 
                                  § 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za kaŜdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 
0,2 % wartości brutto umowy;  

b) za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu  wad w wysokości 0,2% wartości brutto 
umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek wysokość  
kar umownych  wzrasta o 150% za kaŜdy dzień, 

c) za nie dołączenie do protokołu końcowego odbioru robót wymaganych dokumentów w 
wysokości 0,1% wartości brutto umowy dziennie. 

2.  Z tytułu odstąpienia od umowy przez kaŜdą ze stron wskutek okoliczności, za które   
     odpowiedzialność ponosi: 

a) Zamawiający - w wysokości 10% wartości brutto umowy, 
b) Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary umowne.  
     
 

§ 15 
1. Podczas wykonywania prac określonych w niniejszej umowie Wykonawca obowiązany jest w 

szczególności do nie dokonywania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub 
przemieszczenie znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki czy innych oznaczeń 
geodezyjnych. 

2. W przypadku naruszenia oznaczeń geodezyjnych, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kierownika Referatu nieruchomości Urzędu Gminy 
Rewal lub osobę przez niego wskazaną o naruszeniu oraz niezwłocznie przystąpić do odtworzenia 
przedmiotowych znaków geodezyjnych w sposób wskazany prawem.  

3. Nie zastosowanie się do postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu spowoduje obciąŜenie 
Wykonawcy kosztami odtworzenia znaków geodezyjnych oraz wstrzymanie odbioru przedmiotowej 
roboty do czasu zakończenia odtwarzania.   

 
                          § 16 

  1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej  
        pod rygorem niewaŜności w formie aneksu. 
  2.  Na mocy Ustawy prawo zamówień  publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem  

     niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień  
     do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby  
     zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, Ŝe  
     konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było  
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     przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
        § 17 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
        §18 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej 
ze stron.  
 
       § 19 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego.  
 
 
       § 20 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 

a) oferta Wykonawcy,  
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 
c) dokumentacja projektowa 
d) kosztorys ofertowy 
e) harmonogram wykonania i odbioru robót. 
 
   

                      STRONY 
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                                                                                                                    Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

.................. dnia ............................ 
 

pieczątka firmy 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej - ul.                 
                       Parkowa i Wesoła w Rewalu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
nr postępowania: ID.271.07.2011 
 

OŚWIADCZENIE  
 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
 

zamówienia publicznego Wykonawcy 
 

Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
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zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
 
 
 
 

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

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 


