
 Załącznik Nr 1
…………………………………….       
 ( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)    

Gmina Radomin 
Radomin 1a 
87-404 Radomin

O F E R T A
na wykonanie zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych,

na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin”

.............................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

.............................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel: ..................................................................
fax:   ..................................................................... 

Adres do korespondencji:

Strona internetowa Wykonawcy :

e-mail Wykonawcy:

Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,  do 
kontaktów z Zamawiającym:

REGON....................................................................... NIP.........................................................................

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP  dniu  14.05.2014r. pod Nr 162856 -

2014 oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji Istotnych  Warunków

Zamówienia,  za cenę ofertową:  

Ryczałtową cenę brutto: ...................................................................... zł (z pod. VAT)

(słownie: .................................................................................................................... zł.)   

w tym należyty podatek VAT …..%, co daje kwotę: …………………….. zł.

Ryczałtową cenę netto: …………………………………….. zł.

(słownie: …………………………………………………………………………………. zł.)

II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

III. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

IV. Następujące roboty zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*

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

V. Termin wykonania zamówienia – zakończenie -  25.07.2014r 
VI.  Oświadczamy,  że zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej  oferty do zawarcia umowy na  warunkach
określonych w załączonym  i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. Na wykonane prace udzielamy 36 miesięcy gwarancji.
VIII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
IX. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa.
X. Oferta zawiera ……… stron,  kolejno ponumerowanych. 
XI. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, stanowią treść oferty.



  Wraz z formularzem ofertowym (Załącznik 1) składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Kosztorys ofertowy.
2. oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy (Załącznik Nr 2).
3. oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p., że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz w
razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonym
formularzu umowy do niniejszej specyfikacji i we wskazanym terminie (Załącznik Nr 4)
4. dołączone i podpisane oświadczenie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust.1 i 2  (Załącznik Nr
3);
5.  Wymienione w Rozdziale  VIII.1)  i  VIII.2)  dokumenty,  celem potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału w postępowaniu  i
potwierdzenia braku wykluczenia.

1)  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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania  ofert.

2)  oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy,  w oparciu o które wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik Nr 8);
     3)  opłaconą polisę  ubezpieczeniową,  a  w przypadku jej  braku  innego dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia.

4)  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik Nr 5 lub  Załącznik Nr 6);

5)   wykazu robót budowlanych  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, wraz z
podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania  oraz  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych  robót,
określających,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 9).

6)  wykaz osób,  które  będą uczestniczyć w wykonywaniu 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,
(Załącznik Nr 7) oraz załączona informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzające,  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  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

8)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  

.................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu)

………………………………, dnia ………………...
 niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy



Załącznik Nr 2
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

           
 

Oświadczenie

do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia:

p.n. „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb,
w miejscowości Dulsk – gmina Radomin”

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  wymienione  powyżej,

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam że:

1)  posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                   
   ...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

………..………………………., dnia ………………..

 



Załącznik Nr 3

...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

       

     

Oświadczenie

do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: p.n. „Remont drogi gminnej nr
110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina

Radomin”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie

objętym art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

      …...............................................................................
(podpisy osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania,
     reprezentowania oferenta i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu)

.............................................., dnia .................................



Załącznik Nr 4

..............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Oświadczenie

Na podstawie art. 44 ustawy, oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia na wykonanie

zadania inwestycyjnego, p.n. „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów
rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin”

Akceptuję bez zastrzeżeń oraz w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy we wskazanym

terminie, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego, w załączonym formularzu umowy do niniejszej SIWZ.

Jednocześnie  oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  na

podstawie art. 24 w/w ustawy.

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,

reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

............................................., dnia .................................



Załącznik Nr 5
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP

o braku przynależności do grupy kapitałowej *

 
Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego,  którego przedmiotem jest  „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do
gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin” ,   informuję, o
tym że 

nie należę do żadnej 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.).

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

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,

reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................                                                                       
________________________
*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY
UWAGA:
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 6



Załącznik Nr 6
.......................................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

INFORMACJA WYKONAWCY
na podstawie art. 26 ust. 2d PZP

o przynależności do grupy kapitałowej *

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego,  którego przedmiotem jest  „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do
gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin” informuję, iż 

należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( Nazwa podmiotu, adres podmiotu ):

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................                                                                       
___________________________________________________
*  WYPEŁNIĆ,  JEŻELI  DOTYCZY

UWAGA:
W  PRZYPADKU,  GDY  WYKONAWCA  NIE  NALEŻY  DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  ZŁOŻENIA  INFORMACJI  O  BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKORZYSTUJĄC ZAŁĄCZNIK NR 5



Załącznik Nr 7 
....................................................
( Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Wykaz osób,
które   będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia  do  postępowania  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego   p.n.  „Remont drogi gminnej nr 110340C,
dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin”

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie 
zawodowe w 
latach

Wykaz robót 
realizowanych w ciągu 
ostatnich 2 lat

informacja o podstawie do dysponowania  osobami:……………………………………………………

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

………………..........................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

........................................, dnia .................................



Załącznik Nr 8
...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Oświadczenie

do  postępowania  o  zamówienie  publiczne  na  wykonanie  zadania:  p.n.  „Remont  drogi  gminnej  nr
110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina
Radomin”

Oświadczam,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia.

………………….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

...................................................., dnia .................................



Załącznik Nr 9

...............................................................
(Nazwa i adres oferenta - pieczęć)

Wykaz  robót budowlanych

zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat

dla zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na
długości 75 mb, w miejscowości Dulsk – gmina Radomin”

L.p. Nazwa zadania i miejsce 
realizacji , rodzaj wykonanego 
zadania

Wartość 
 Wykonanego
 zadania brutto

Okres realizacji 
robót

Odbiorca/ Zamawiający 
wykonanych usług 

…………….…….......................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

........................................, dnia .................................



Załącznik Nr 10

UMOWA  NR  RIG.272………….2014 -  PROJEKT 

zawarta dnia ………….. roku w Radominie pomiędzy
Gminą Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

NIP: 503 00 23 899, REGON: 871118603

nr telefonu / faksu 56 683 75 22

reprezentowaną przez: 

Piotra Wolskiego  – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Wioletty Różalskiej – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a ……………………………………………………………………… 

NIP: ………………………, REGON: ………….…………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), o następującej treści:

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane,   których przedmiotem jest

wykonanie zadania p.n. „Remont drogi gminnej nr 110340C, dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 75 mb,
w miejscowości Dulsk – gmina Radomin” zgodnie z przedmiarem, opisem technicznym i złożoną ofertą.
I. Wykonanie zadania obejmuje wykonanie n/w asortymentu robót:

1. Roboty pomiarowe
2. Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką
3. Koryto szerokości 0,5- 1,5 m i głębokości 0,3 m, na poszerzeniu oraz na zjazdach  ( wg wykazów).
4. Odwóz ziemi z koryta  (pkt. 3)  na odległość do 1  km (materiał do obsypania poboczy z  gruzu  i pospółki)
5. Wykonanie podbudowy pomocniczej  na poszerzeniu i zjazdach  z kruszonego gruzu betonowego 0/63, 

grubości 20 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm
6. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszonego kamienia polnego 0/31,5, grubości  10 cm na jezdni drogi 

na istniejącym gruzie betonowym i na zjazdach, j.w
7. Ułożenie w-wy wiążącej z MMB grysowo-żwirowej  8/11, grubości 4 cm na jezdni oraz zjazdach  z 

uprzednim oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową podbudowy
8. Ułożenie w-wy ścieralnej z MMB grysowo-żwirowej  5/8, grubości  4 cm na jezdni oraz zjazdach  z 

uprzednim oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową w-wy wiążącej i oblaniem asfaltem bitumicznej 
krawędzi jezdni i zjazdów .

9. Wykonanie poboczy z mieszanki 1: 1 kruszonego gruzu betonowego i pospółki 0/31,5, grubości  15 cm
10. Wykonanie poboczy gruntowych z ziemi z korytowania
Szczegółowy zakres asortymentów i ilości robót zawiera przedmiar robót.  

II. Konstrukcja nawierzchni jezdni (od góry)

1. Warstwa ścieralna z MMA I standard – grubości   4 cm
2. Warstwa  wiążąca z MMA I standard – grubości  4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszonego kamienia polnego frakcji  0/31,5  – grubości  10 cm

               4.    Istniejąca nawierzchnia z gruzu betonowego – grubość zmienna (min. 20cm)
III. Konstrukcja poboczy  (od góry)

1. Mieszanka gruzu betonowego frakcji  0/31,5 i pospółki w stosunku 1:1  – grubości  15 cm
        2. Istniejące podłoże gruntowe lub istniejąca nawierzchnia  z gruzu betonowego (w miejscach ulepszenia o szer.

powyżej 4,2 m)
VI. Szerokości i spadki elementów korony drogi
Jezdnia:  Szerokość nawierzchni na całej długości jest stała i wynosi 4,0 m.
Spadki poprzeczne na odcinkach o przekroju daszkowym, 2 – 4 %, na odcinkach o spadku jednostronnym, 2 – 4 %.



Pobocza utwardzone:  Szerokość poboczy utwardzonych z gruzu i pospółki na całym odcinku jest stała i wynosi 0,5 m.
Spadki poprzeczne na odcinkach o przekroju daszkowym, 4 – 6 %, a na  odcinkach o spadku jednostronnym jezdni,
spadki poboczy po obu stronach  zgodne ze spadkiem  jezdni (wielkość i kierunek) 2 – 4 %
V. Ukształtowanie nawierzchni w terenie :
Projektowana nawierzchnia ułożona zostanie z wykorzystaniem istniejącego podłoża z gruzu betonowego. 
Ukształtowanie przyległego terenu również warunkuje geometrię drogi, w związku z tym przyjęto n/w ukształtowanie 
nawierzchni :
1. odc. 0+000 – 0+010 spadek jezdni i poboczy utwardzonych jednostronny w lewo
2. odc. 0+010 – 0+020 przejście na przekrój daszkowy
3. odc. 0+020 – 0+075 przekrój daszkowy
VI. Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami
przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w przetargu firm zagranicznych,  normy innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
 Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego  przekazania placu budowy Wykonawcy w ciągu 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia robót. 
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§ 2.
Termin realizacji zamówienia:

1. Zakończenie -  25.07.2014r.
§ 3.

Postanowienia ogólne do umowy:
1.Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy osobie  trzeciej,   z  wyjątkiem  robót
określonych w złożonym formularzu oferty, które zamierza powierzyć podwykonawcy/ podwykonawcom. Wykonawca
powierza  podwykonawcom  część  zamówienia,  polegającą  na  wykonaniu  następującego  -  zakresu  robót:
………………………………..
2.W razie naruszenia postanowienia pkt 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem  natychmiastowym.
3. Zamawiający poświadcza, iż posiada  zgłoszenie budowy   złożone  w dniu 07.11.2013r. do  Starosty Golubsko-
Dobrzyńskiego  ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
4. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
Remont 75 metrowego odcinaka drogi nastąpi po wykonaniu 500 mb drogi przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, wybranego w ramach  zamówienia publicznego
na mocy zawartej  umowy.  Zaplanowane prace powinny być kompatybilne z pracami na  odcinku 500 metrowym.
Terminy, przystąpienie do robót  i wykonywanie wszelkich prac oraz  sposób wykonania, musi być za każdym razem
uzgadniany z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.,  i kierownikiem budowy.
5. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy
oraz koszty zużycia energii elektrycznej i wody, jako  związane z prowadzeniem robót.

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, na mocy protokołu przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz użyć do wykonania,  urządzeń i
sprzętu  własnego lub  będącego w  dyspozycji Wykonawcy, zgodnie z  warunkami określonymi w SIWZ i na zasadach
określonych w  złożonej  ofercie. 
3. Materiały, o których mowa w ust. l, powinny odpowiadać co do jakości wymogom i certyfikatom dopuszczającym do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest  okazać w stosunku do  wskazanych materiałów
certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
5. Niezależnie od obowiązków, określonych w powyższych postanowieniach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
następujące obowiązki szczegółowe:
    a)  pełnienia  funkcji  koordynacyjnych  w stosunku do  robót  realizowanych  przez  podwykonawców,  (jeżeli  jest
wskazany podwykonawca).
6. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami
utylizacji.
7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie
robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami.



Wykonawca,  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  drogowych,  będzie  przestrzegał  obowiązków  i  zaleceń
zawartych w Informacji BIOZ, zamieszczonej w dokumentacji, stanowiącej integralna część   SIWZ. 
8. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  pracowników i osób
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą  zaistnieć w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
    a) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1)  ubezpieczenie  od  zniszczenia  własności  prywatnej  osób  trzecich,  spowodowanego  przez  Wykonawcę,  w
wysokości po 2.000,00 zł za każde zdarzenie.
2)  ubezpieczenie na wypadek śmierci  lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób
upoważnionych do przebywania na placu budowie oraz w stosunku do osób trzecich, w tym także do zdarzeń
związanych z ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy po 25.000,00 zł za każde zdarzenie.

    b). Ubezpieczenie winno obejmować roboty do wartości ustalonej w § 7  umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji ruchu na drodze,  na czas  budowy. 

Obowiązki Zamawiającego:
1. Przekazanie placu budowy w ciągu 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru
budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im
danych i informacji wymaganych tą ustawą, przedstawicieli Zamawiającego.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w
terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6.
l.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  przed  jej  zawarciem  w  wysokości  3%
wynagrodzenia  umownego  za  przedmiot  umowy,  to  jest  kwotę  …………………. zł  (słownie:
……………………………………………………) w zakresie dotyczącym  robót budowlano - montażowych w formie
…................................................................... .
2.  Strony  postanawiają,  że  30%  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy jest  przeznaczona  na
zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  zaś  70%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza  się  jako
zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie na okres gwarancji wniesione będzie w formie ……………………………….
4. Zwolnienie 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze, a 30% - nie później niż w 15
dniu, po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego
na podstawie formularza oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, wyraża się kwotą (za całe zadanie) 
w wysokości netto: ……… PLN (słownie: …………………………………………………………),
podatek VAT kwota ……….. zł (słownie: ………………………………………………………..…),
wartość brutto …………. zł (słownie: ………………………………………………………………).
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT o numerze rejestracyjnym NIP…..……………..
3. Wykonawca wystawi 1 fakturę - za wykonanie robót budowlanych (wg przedmiaru), Imię Zamawiającego, tj.:

Gmina Radomin
Radomin 1a

87-404 Radominie
Fakturę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin.
Zamawiający oświadcza, że:
-  jest czynnym podatnikiem VAT
-  posiada numer rejestracyjny NIP 503-00-23-899 - Gmina Radomin.



4.  Należność  za  wykonane  roboty  Zamawiający  ureguluje  w  terminie  21 dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury i sporządzeniu protokółu odbioru robót, przelewem na konto  Nr …………...………….. wskazane
przez Wykonawcę. 
 Za zwłokę naliczane będą odsetki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.  Zamawiający nie wyraża zgody na cesję  należności wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich.  

§ 8.
1.  W imieniu  Zamawiającego  występować  będzie  P.  Łukasz  Mazurkiewicz  -  Kierownik   Referatu  Infrastruktury,
Gospodarki, Spraw Wojskowych i Obronności Urzędu Gminy.
2. W imieniu Wykonawcy występować będzie kierownik robót: ………….

§ 9.
1.Odbiór robót odbędzie się po zakończeniu całości robót i zgłoszeniu na piśmie Zamawiającemu zakończenia zadania,
na 5 dni roboczych  przed planowanym  terminem zakończenia.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w  dzień odbioru,  następujące dokumenty:

1)  Oświadczenie  Kierownika  budowy (robót)  o  zgodności  wykonania  robót  z  przedmiarem,  kosztorysem
ofertowym i obowiązującymi przepisami i normami oraz uporządkowaniu terenu wykonywanych robót.

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z normami) potwierdzające, że wbudowane wyroby
budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), jeżeli dla
tych materiałów będzie to wymagane  przepisami prawa.

3) Kosztorys powykonawczy dla robót budowlanych, zgodny z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym -
w 2 egzemplarzach.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru robót w terminie  14 dni roboczych, od daty zgłoszenia na piśmie
zakończenia robót.
3 Z odbioru robót zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.  W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym  terminie  przez  Wykonawcę  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze
końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia
na koszt Wykonawcy.

§ 10
1.  Wykonawca może powierzyć  wykonanie  części  zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają  oni
kwalifikacje do ich wykonania. 
2.  Wykonawca  przedkłada  zamawiającemu  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  a  także  projekt  jej  zmiany  oraz
poświadczoną za zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy a  także  jej  zmianę  w terminie  7  dni  od daty jej
zawarcia.
3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany może
zgłosić  zastrzeżenia  do  projektu.  W  takim  samym  terminie  Zamawiający  może  wnieść  sprzeciw  do  umowy  o
podwykonawstwo a także jej zmiany.
4. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia lub sprzeciw, których mowa w ust. 3, wówczas, gdy w projekcie umowy lub
w umowie nie są spełnione wymagania określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  lub gdy termin
zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
5.  Niezgłoszenie  pisemnych zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umowy a także projektu  jej  zmiany w terminie
określonym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do
przedłożonej  umowy a  także  jej  zmiany w terminie  określonym  w ust.  3  uważa  się  za  akceptację  umowy przez
Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo a także jej zmianę, której przedmiotem są dostawy lub usługi w   terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
7.  W przypadku powierzenia  przez  Wykonawcę realizacji  robót  Podwykonawcy,  Wykonawca jest  zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą. 
8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy,  a  Podwykonawca zwróci się z  żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio
przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną



przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na
rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 
10.  Do zawarcia  przez  podwykonawcę  umowy z  dalszym podwykonawcą jest  wymagana zgoda Zamawiającego i
Wykonawcy. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za wykonanie obowiązków
wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania
podwykonawców jak za własne.

§ 11.
1.  Wykonawca udziela  gwarancji  na  wykonane roboty na okres:  36 miesięcy licząc  od daty podpisania  protokółu
odbioru robót.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni licząc od
daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 5
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z
gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 12.
Kary umowne:
1.W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem robót przez jedną ze stron  z jej winy –
strona odstępująca zapłaci drugiej stronie odstępne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2.W przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  realizacji  przedmiotu  umowy w  trakcie  jego  wykonywania,
rozliczenie nastąpi po określeniu przez obie strony stopnia zaawansowana  wykonania robót.
3.W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy – z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – zapłaci  on Zamawiającemu karę w wysokości  0,2 % wartości  umowy za każdy dzień
zwłoki.

§ 13.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej.

§ 14.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustaw:  ustawy  z  dnia  29.01.2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243 poz. 1623  z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmian.), o
ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

§ 16.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

§ 17.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA :


