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     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 
 
 

dotycząca przeprowadzenia procedury dla zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej powyżej równowartości 14 000 EURO, a mniejszej od kwot określonych  
w przepisach wydanych na podst. Art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 .) dla zadania pn. 
 „ Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 
 w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera.  
w 2013 roku  "  CPV 45-23-31-42-6, CPV 45-23-31-40 -2,  
 
I. INFORMACJE OGÓLNE: 
1.Zamawiający: 

Gmina Mielec  
ul. Jadernych 7,39-300 Mielec , 

            woj. podkarpackie tel. (17) 773 05 90, fax. (17) 773 05 90 
            adres strony internetowej: www.gmina.mielec.pl  

godziny urzędowania: od 7.30do 15.30 
2.Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
3.Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2013r. 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759.), zwanym dalej 
„Ustawą" oraz obowiązującymi Rozporządzeniami : 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te 
dokumenty mogą być składane ( Dz. U z 2009r., Nr 226, poz.1817), 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości   
zamówień publicznych (Dz. U z 2011r., Nr 282, poz.1650), 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
(Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz.1649). 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 
,,Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 
w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera  
w 2013 roku ” 
 
 



Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy każdorazowo rzeczowy zakres robót  
wg ustalonego zakresu . 
W ofercie należy podać kwotę za 1 tonę masy bitumicznej wraz z kosztami 
wykonania remontu nawierzchni . 
 
Przewidywana ilość masy bitumicznej w okresie trwania zamówienia 80 ton. 
 
2  Zamawiający - nie dopuszcza: możliwości składania ofert częściowych. 

  - nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
  - nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
  - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
     elektronicznej. 
  - nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4.Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
 w art. 67 ust. l pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust 6.pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 z dnia 29.01.2004 r polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót 
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, oraz obowiązującymi w drogownictwie normami. 
Całość robót zostanie zrealizowana osobiście przez Wykonawcę lub Konsorcjum zgodnie 
z art. 23 ustawy Pzp. 
W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to 
wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) .  
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania , 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. l i ust.2 Pzp 
 
 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, osoby 
fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, osoby prawne, podmioty 
zbiorowe o których mowa w art.24 ust l i ust. 2 Pzp. 
2.Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę dokumentów o których 
mowa w pkt.IV niniejszej SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa 
w pkt.III. 
3.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków  
o których mowa w art. 22 ust. l Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust. l Pzp. 
4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 



zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
5.Jeżeli z  uzasadnionej   przyczyny  wykonawca   nie   może   przedstawić   dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i  ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku. Zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l Pzp , lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust l, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
6.Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
7.W razie wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu w wyznaczonym terminie. 
8.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i do-
świadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do oferty wymaganych 
oświadczeniach i dokumentach wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej jedną robotę 
budowlaną o charakterze i zakresie zbliżonym do przetargowego 
9.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym nastąpi poprzez sprawdzenie czy wykonawca 
potwierdził spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie. 
10.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nastąpi poprzez sprawdzenie, czy  
w dołączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach wykonawca wykazał, że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie: branży drogowej. 
11.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej 
i finansowej nastąpi poprzez sprawdzenie czy wykonawca potwierdził spełnianie tego 
warunku składając odpowiednie oświadczenie. 
12.Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli : 
a) jest niezgodna z ustawą 
b)  jej   treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 Pzp;  
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3; 
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
13.Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
dokonanych poprawek wg zasad określonych poniżej 
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, 



- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Nie podlega poprawie niewłaściwie przyjęta stawka VAT. 
14.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe: 
- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 
jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny; 
- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się. że 
prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, jeżeli ani 
cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej 
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 
- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego 
część (cena ryczałtowa):przyjmuje się że  prawidłowo   podano   cenę   ryczałtową  bez   
względu   na   sposób  jej obliczenia jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada 
cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną 
słownie, jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się. że 
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy  
z  postępowania. 
 
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA WARUNKOW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU. 
l .W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o których mowa w art.22 ust. l ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych 
w rozdziale III ust. l pkt. 1-4 SIWZ, - załącznik do specyfikacji; 
2) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone (co najmniej jedno zadanie); 
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami; 
4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych  za   świadczenie   usług,   kontrolę   jakości   lub   kierowanie   
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 
5) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 
Osoby kierujące robotami winny posiadać odpowiednie uprawnienia 



budowlane o specjalności : drogowej z podaniem numerów uprawnień. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. l ustawy Pzp, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik do specyfikacji 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l  pkt.2 
Pzp, wystawiony  nie wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust. l pkt.2 Pzp 
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają 
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub 
kopii potwierdzonych za zgodność  
4) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
5) Oświadczenie o okresie gwarancji - wypełnić na formularzu oferty. 
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału. 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art.22 ust. l ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 
niniejszego rozdziału 
 4.W przypadku jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt.2 — składa dokumenty 
wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.l, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego  lub  gospodarczego odpowiednio   do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZNIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI. 
 
1. W postępowaniu przetargowym, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawca przekazuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
 
2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
3.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert — pod warunkiem że wniosek o  



wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
4Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w art.38 ust.l Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
5.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o którym mowa w art. 38 ust.l Pzp. 
 
6.Treść  zapytań wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał    SIWZ,    bez    ujawniania   źródła   zapytania   oraz   na    stronie    
internetowej www.gmina.mielec.pl 
 
7.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na 
stronie internetowej www.gmina.mielec.pl 
 
8.Jeżeli   zmiana   treści   SIWZ   prowadzi   do   zmiany   treści   ogłoszenia  
  o   zamówieniu, zamawiający   zamieszcza   ogłoszenie   o   zmianie   ogłoszenia    
w   Biuletynie   Zamówień Publicznych. 
 
9.Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści   SIWZ  nie prowadzącej   do  zmiany  treści  
ogłoszenia o zamówieniu  jest   niezbędny   dodatkowy   czas   na   wprowadzenie   zmian   
w   ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza informacje na stronie 
internetowej www.gmina.mielec.pl 
Pracownicy uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Pan  Andrzej Bieniek,  
 — pracownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Komunalnym  
Adres : Urząd Gminy Mielec 39- 300 Mielec ulica Jadernych 7  tel. 17 774-56-46 
 w  godzinach od 9°° do 14°° skrzynka pocztowa inwestycje@ug.mielec.pl, lub  
a.bieniek@ug.mielec.pl  
 
 
VI. Wymagania dotyczące wadium    - nie dotyczy. 
 
VII. Termin związania ofertą: 
1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
 



 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: 
1.Cena oferty (netto i brutto) 1 tony masy bitumicznej wraz z wykonaniem remontu 
zostanie wyliczona przez wykonawcę i wpisana do formularza oferty 
2. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji  
zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
4 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą  
w złotych polskich. 
5.W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać szczegółowej 
analizy cen jednostkowych wraz z rozbiciem cen jednostkowych na stawkę robocizny, 
ceny materiałów, sprzętu, wartości kosztów pośrednich i zysku. 
 
W niniejszym przetargu kompletne oferty, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, oceniane będą na podstawie jednego kryterium-cena, 
poprzez porównanie oferowanych cen. 
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełniając warunki określone w pkt.III 
uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych matematycznie wg wzoru: 
 
  
 

    Cena 1 tony wraz z remontem –oferowana minimalna brutto 
CENA = ---------------------------------------------------------------------    x 100  

    Cena 1 tony  wraz z remontem – badanej oferty brutto 
 
 

 
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100 pkt 
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2.Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym albo inną trwałą 
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W przypadku podpisania oferty 
przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa. 
3.Formularz ofertowy wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, 
kosztorysami ofertowymi powinny być wypełnione przez wykonawcę ściśle wg 
postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, 
wpisuje on „nie dotyczy". 
4.Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane. 
5.Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były spięte lub zszyte w sposób zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
6.W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 
7.Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 
8.W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś 
dokumentu ,kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 



Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 
9.Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone: 
1). Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości wykonawcy, wymagane 
postanowieniami SIWZ. 
2). Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił 
wzory w formie formularzy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 
Ofertę należy złożyć w l egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 
 

Urząd Gminy Mielec  
Ul. Jadernych 7, 
39-300 Mielec  
 
 

oraz powinna być oznaczona : 
 
Oferta - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach 
gminnych w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu 
remontera w 2013 roku ” 
 
Koszty sporządzenia oferty: Wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
 i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
X.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 
Oferty należy składać do dnia 01.03.2013 r. do godziny 10.00 w sekretariacie  
(pok. Nr 13) 
Urzędu Gminy Mielec przy ul. Jadernych 7,39-300 Mielec . 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.03.2013 r. o godzinie l0.00 w siedzibie  
Zamawiającego pokój nr 1 (sala posiedzeń),  
Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
W trakcie otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunki płatności zawarte w tej ofercie. 
Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie  
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina 
złożenia. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod 
warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym  
w pkt. X ust. l niniejszej specyfikacji. 
 
XI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONA 
NIA UMOWY: 
Wykonawca przed podpisaniem umowy nie będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 
XII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  



W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 
(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nzawy (firmy) siedziby i adresy wykonaców, którzy złożyli oferty wraz 
 z streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których 
oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne: wykonawcach, którzy 
zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając  uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje 
o których mowa w punkcie l, na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w 
miejscu publicznie dostępnym oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
Mielec  ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  
3 .Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art.27 ust.2 Pzp, albo 10 dni -jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu o którym mowa w punkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta . 
5.Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki o których mowa w art. 93 ust. l Pzp. 
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust.l Pzp. 
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
a) Stanowi projekt umowy załącznik do SIWZ 
b) Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie 
następujących zmian w stosunku do treści oferty:  
-skrócenie lub wydłużenie terminu wykonania umowy, 
- obniżenie  kosztu  wynagrodzenia  robót  i  tym  samym  wynagrodzenia  Wykonawcy, 
w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, 
- zmiana Kierownika budowy, 
- zmiana osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego  
- zmiany podwykonawców, 
c). Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
(najpierw ustny później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być; 
wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany 
wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany 
wniosek Wykonawcy 
d).Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: 
opis zmiany uzasadnienie zmiany 
koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia 
czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy 
e) Wszystkie   zmiany   wymagają zgody   Zamawiającego i Wykonawcy   w formie 



sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
l .Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy. 
2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 
 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego 
 
 
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art.27 ust.2 ustawy Pzp. 
 
XV. DODATKOWE INFORMACJE: 
 
 Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są: 
- Formularz oferty, 
-  Zestawienie asortymentu  
- Projekt umowy  
- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki podmiotowe - art.22 ust. l Ustawy    
             Pzp z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759)
 Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania na podstawie   art.24 ust. l i 2  
            Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759) 
 
W sprawach nie unormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
ma zastosowanie ustawa, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny. 
 
Mielec dnia 14 luty 2013 . 

    Zatwierdził :  
  Wójt Gminy Mielec  

 
   Kazimierz Gacek



Załącznik do SIWZ  
 
 

FORMULARZ   OFERTY 
 

1.Nazwa i adres Zamawiającego : 
Gmina Mielec  
Ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec  
2.Nazwa przedmiotu zamówienia 
Zadanie Nr……………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
3.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  
4.Nazwa i adres Wykonawcy : 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
NIP…………………………………. REGON……………………………………. 
Osoba do kontaktów ze strony wykonawcy ………………………………………. 
Nr telefonu………………………Nr faxu ………………………………… 
5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 tonę masy bitumicznej wraz z 
remontem za : 
 
cenę netto:………………………………………. zł 
słownie netto:……………………………………………………………………zł 
 
cenę brutto z obowiązującym podatkiem VAT :…………………………………….zł 
słownie brutto:……………………………………………………………..........zł. 
6.Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia :……………………………………………….  
b) warunki płatności:……………………………………………………………..  
c) okres gwarancji:……………………………………………………………….  
7. Planuję powierzenie podwykonawcy części zamówienia należy to wskazać 
(wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) 
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
8.Oświadczam, że : 
- zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń . 
- uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
- spełniam wymagania zawarte w art.22  ust. l   oraz nie podlegam wykluczeniu 
z postępowania w oparciu o art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 .) 
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 
9.Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………….  
………………. dnia ………………….. 

podpis osoby uprawnionej…………………… 



Załącznik do SIWZ  
 
 
…………………….. 
(pieczęć firmy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

o spełnianiu warunków podmiotowych - art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 .) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone przez Zamawiającego 
 
 
 
 
…………………dnia……………………

  
 
 
 
 
 
……………………………………… 
(pieczęć i podpis upełnomocnionego    
       przedstawiciela wykonawcy) 



         Załącznik do SIWZ  
 
  ……………………….. 
        (pieczęć firmy) 
                                                           
                                                        OŚWIADCZENIE 
o   braku podstaw do wykluczenia    na    podstawie   art. 24   ust  l i 2   Prawa  Zamówień    
Publicznych  z  dnia  29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
oświadczamy, że: 
1.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
art. 24. Pzp. który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli 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. 
jeżeli 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, rozłożenie 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 także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w 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 także 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
7) spółki  komandytowe ,spółki komandytowe-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; 
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 także 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. 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania 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. l pkt 2 lub art. 67 ust. l pkt l 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; 
 
 
 
………………….dnia …………….   
 
 
 
       ……………………………………… 

(pieczęć i podpis upełnomocnionego 
                 przedstawiciela wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         Załącznik do SIWZ 
 
 
 
     PROJEKT UMOWY  
 
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 
 w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera  
w 2013 roku  

Zawarta w dniu …………………………… r pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną 
przez: 

 
 Wójta Gminy  - Pana Kazimierza Gacek  
 
przy kontrasygnacie  
 
Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Cyran 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a ………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 
1……………………………………………………………………………………………… 
 
2.…………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
o treści następującej: 

 
§1 
 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu ……………...  w 
trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 
2010r Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania  
 
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych  
w technologii powierzchniowego utrwalania emulsją przy użyciu remontera  
w 2013 roku  
 
Na dzień podpisania umowy wartość zamówienia szacuje się na kwotę .................. zł 
brutto. Oszacowana wartość zamówienia w zależności od występujących potrzeb może w 
ciągu roku ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu bez potrzeby zmian postanowień niniejszej 
umowy. 
 

§2 
 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie zlecał Wykonawcy każdorazowo rzeczowy zakres 
robót wg załączonego obmiaru, wykonanego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

 



§3 

 
1.Termin obowiązywania umowy : do 31.12.2013 roku. 
2.Termin wykonania robót ustalany będzie każdorazowo w zleceniu jednak najpóźniej w ciągu 
3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

§.4 

 
Wykonanie zleconych robót, których zaniechanie może spowodować zagrożenie dla 
użytkowników dróg, musi rozpocząć się nie później niż 24 godziny od zlecenia, po 
uprzednim zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca w czasie do 0,5 godziny od momentu 
zlecenia. 

§5  

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac objętych 
umową. 

§6 

 Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

§7 

 Zamawiający oświadcza, że posiada środki niezbędne do prowadzenia prac 
remontowych. 

§8 

  Przedstawicielem odpowiedzialnym  za zamówienie ze strony Zamawiającego  będzie 
………………………………………………………………………………………………….. 
Odbiór robót remontowych następować będzie na podstawie protokołów odbioru, 
sporządzanych po każdorazowym wykonaniu zlecenia, które będą podstawą do wystawienia 
faktur. 

§9 

 
Za podstawę wynagrodzenia  strony przyjmują cenę jednostkową wynikająca z przetargu 
 z dnia ………………………………  r  tj. cenę jednostkową za 1 tonę  wraz 
z kosztami wykonania remontu nawierzchni bitumicznej w kwocie netto  
……………………………………………………………………………………………… 
słownie:……………………………………………………………………………………. 
 Wynagrodzenie brutto  wraz z podatkiem VAT za 1 tonę 
……………………….…………………………………………………………………….. 
Słownie:……………………………………………………………………………………..                        
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………………..zł  
( słownie :  ……………………………………….. zł ) 
Zamawiający wypłaci Wykonawcy należną kwotę w ciągu   14 dni od daty  otrzymania  
faktury w formie przelewu na konto Wykonawcy. Zamawiający oświadcza, że jest 
płatnikiem podatku VAT. 



§10 
 
       
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.: 

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 

    równowartości 3 ton wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w każdorazowym zleceniu    
     za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji  
i rękojmi w wysokości równowartości 3 ton  wynagrodzenia umownego brutto ustalonego  
w każdorazowym zleceniu za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego  
na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 000,00 zł. 
2.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 15 000,00 zł.  
b) za zwłokę w zapłacie faktur - odsetki ustawowe, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

§11 

Strony postanawiają że odpowiedzialność z  Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru. Wszelkie szkody związane z usterkami 
powstałymi w okresie gwarancji i rękojmi pokryje Wykonawca . 

     
      §12 

Wykonawca oświadcza, że do wykonania remontu użyje własnych materiałów 
budowlanych. 

       §13 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  , o których mowa 
 w art. 67 ust. l pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust 6.pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 z dnia 29.01.2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 .) polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju  robót stanowiących nie więcej niż 50% wartości 
zamówienia podstawowego  

        §14 

 
W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
  §15 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach , jeden egzemplarz dla Wykonawcy  
i dwa egzemplarze dla Zamawiającego  
 
 
ZAMAWIAJACY :      WYKONAWCA :



 
   

 


