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ZATWIERDZAM 
26 luty 2014 r. 

BURMISTRZ  
/-/ 

Marek Kośmider 

 
 
 
Zamawiający:  

GMINA MIASTO SIERPC  
ul. PIASTOWSKA 11A 
09-200 SIERPC 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWY ŻEJ 14 000 
PONIŻEJ 207 000 EURO NA: 

 

  
„ Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz 

oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie 
miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”. 

 
 
 

Kody CPV:   
 

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 
45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni 
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I. Podstawy opracowania 
1) Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907) w dalszej części zwana „Upzp”. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692) 

3) Ustawa Kodeks Cywilny.  
4) Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. 

II.  Nazwy (firmy) oraz adres zamawiającego. 
Gmina Miasto Sierpc 
ul. Piastowska 11a 
09-200 Sierpc 
e-mail: info@sierpc.pl 
tel.: 024 275 86 86 
fax.: 024 275 86 33 
godziny otwarcia:  
  pon. 07:30 – 17:00 
  wt.- pt. 07:30 – 15:30 

III.  Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty powyżej 14 000 poniżej 207 000 euro. 

IV.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa 
oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta 
Sierpca do 31.12.2014 r.”. 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Prace objęte ceną ryczałtową: 
a. kontrola oznakowania pionowego wraz z urządzeniami drogowymi raz na trzy dni 

(barierki, słupki, łańcuchy bezpieczeństwa, itp.), 
b. naprawa lub wymiana zamków przy urządzeniach bezpieczeństwa (barierkach, 

słupkach parkingowych itp.) oraz ich konserwacja w celu umożliwienia nagłego 
otwarcia, 

c. konserwacja i naprawa zamontowanych progów zwalniających (uzupełnianie 
brakujących elementów), 

d. drobne naprawy nie wymagające wymiany znaków, barier, słupków, łańcuchów oraz 
innych urządzeń, 

e. prostowanie znaków oraz urządzeń drogowych, 
f. przekręcanie znaków oraz ich podnoszenie, regulowanie ustawienia wysokości oraz 

kąta ustawienia, 
g. zawieszanie zerwanych łańcuchów bez ich wymiany,  
h. mycie znaków w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy w roku, 
i. naprawa uszkodzonych nawierzchni po demontażu znaków i urządzeń drogowych w 

ich obrębie, 
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j. oznakowanie miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
organizowania imprez na terenie miasta, gdy zachodzi konieczność wyłączenia dla 
ruchu pojazdów części ulic, 

k. usuwanie śniegu i lodu z zamocowanych tarcz, 
l. zdjęcie tarcz znaków drogowych lub tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, 
m. naprawy barier energochłonnych 
n. gotowość (24 h/dobę) do zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych zgłoszonych 

przez pracownika Urzędu Miasta Sierpc, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, 
Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Straży Miejskiej. Czas reakcji od zgłoszenia 
do zabezpieczenia max. 1,5 h, w tym celu należy wskazać dyżurny numer telefonu, 
który zostanie udostępniony powyższym służbom.  

2. Roboty obliczane według cen jednostkowych: 
a. montaż tarcz znaków drogowych (małych, średnich) typu A, B, C, D, G (w szt. 

35 szt.), 
b. montaż tarcz znaków drogowych typu D, E, F (w szt. 8 szt.), 
c. montaż tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, typu T (w szt. 8 szt.), 
d. montaż słupka znaku drogowego Ø 60 mm (w szt. 15 szt.), 
e. malowanie oznakowania poziomego (za l m2) farbą chlorokauczukową do 

asfaltu z atestem ścieralności (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych oraz strzałki i inne symbole) (w m2 - 2000 m2), 

f. montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość –90 cm, 
wysokość 5cm (w mb - 15 mb), 

g. demontaż słupka znaku drogowego (w szt. - 30 szt.), 
h. wykonanie projektu liniowej stałej organizacji ruchu (w szt. - 7 szt.), 
i. montaż barier energochłonnych (w mb - 20 mb), 
j. wygrodzenie ruchu pieszych za pomocą U-12a – szczeblinkowe (w mb – 80 

mb) 
k. wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na wniosek 

Zamawiającego (w szt. - 2 szt.), 

3. Dodatkowe ustalenia obowiązujące Wykonawcę: 
a. najdłuższy możliwy czas wykonania zgłoszonego przez Zarządcę drogi naprawy 

oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania ustala się na 2 
dni. W przypadku usługi awaryjnej (zagrażającej bezpieczeństwu ruchu 
drogowego) czas ten ustala się na 1,5 godziny (maksymalnie), 

b. prace objęte zamówieniem należy wykonywać zgodnie ze „Szczegółowymi 
warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 220 
poz. 2181r.z późn. zm.), 

c. podane ilości robót jednostkowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do skalkulowania 
ceny oferty w celu uzyskania porównywalności ofert, 

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace ryczałtowe i 
rzeczywiście zlecone i wykonane roboty, 

e. Wykonawcy nie przysługuje żądanie roszczenia o wypłacenie całości 
wynagrodzenia za oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym w 
przypadku mniejszej ilości robót jednostkowych. 
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V. Opis części przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach 
uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego 
o zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie 
przekraczające 50% jego wartości. 

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 
minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VIII. Informacja o umowie ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

IX. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

X. Dynamiczny system zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów. 

XI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XII. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia określa się do 31.12.2014 r. 

XIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki - posiadają: 
1) wiedza i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 
najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot 
zamówienia tj. usługę polegającą na remoncie i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa 
lub oznakowania pionowego i poziomego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł – 
oświadczenie; 
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2) potencjał techniczny: minimum: malowarka znakowania poziomego, kafar do 
zabijania barier, samochód dostawczy, samochód ciężarowy z hds do 4 t, frezarka do 
ścierania oznakowania poziomego – oświadczenie; 

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy 
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których 
mowa w art. 24 Upzp. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, warunki nr 1. 1)-2) wykonawcy ci mogą spełniać łącznie, natomiast warunek 
nr 2 musi spełniać każdy z nich. 

4. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni spełnianie warunków 
na podstawie złożonych ofert za zasadzie spełnia/nie spełnia. 

XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają 
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 
art. 44 Upzp: Zał. Nr 2. 
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Upzp: wg 
wzoru Zał. Nr 3. 
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt 5) oraz 
art. 26 ust. 2d Upzp; wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej: wg wzoru Zał. Nr 4.  
4. wykaz 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 wg wzoru Zał. Nr 5. wraz 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; 
5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania 
przedmiotu zamówienia wg. wzoru Zał. Nr 6 
6. Wymagane dokumenty winny być przedstawione  

a. w oryginale tj. oświadczenia i wykazy o których mowa w ust.1-5, 
b. w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – przedmiotowe dokumenty 
stanowiące ofertę. 

7. W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej 
wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przedstawić 
stosowne pełnomocnictwo. 



 

 6 

 

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, pytania do SIWZ i modyfikacje 
SIWZ. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują drogą elektroniczną (r.goszczycki@um.sierpc.pl) lub za pomocą faksu (024 
275-86-33) przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Każda ze stron korzystających z drogi elektronicznej lub faksowej może zażądać 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji. 

3. Niniejsza SIWZ, wraz z załącznikami, zostaje również umieszczona na stronie 
zamawiającego http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być skierowane 
do Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego zostanie niezwłocznie udzielona 
Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków, z podaniem treści 
pytania, bez ujawnienia jego źródła oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
wymienionej w p. 3. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść specyfikacji 
z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną w ten sposób 
zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. 

6. Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak i zmiany 
dokonane z inicjatywy Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. 

 

XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami. 

Upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 
1) Radosław Goszczycki, e-mail: r.goszczycki@um.sierpc.pl - w zakresie przedmiotu 

zamówienia i spraw formalnych. 

XVII. Wymagania dotyczące wadium. 
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 600,00 PLN. 
   (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100). 

1. Wadium może być wniesione w formie: 
- pieniądza – przelewem na konto zamawiającego  
Bank Pekao S.A. I/O Sierpc 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796; 
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancji bankowych; 
- gwarancji ubezpieczeniowych; 
- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275, z późń.zm.) 

W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu do oferty należy załączyć 
dokument potwierdzający wpłacenie wadium. 
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W przypadku wadium niepieniężnego dokumenty potwierdzające wpłatę wadium 
winny być złożone przed upływem składania ofert w oryginale u Zamawiającego 
(Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak), a w ofercie należy umieścić 
poświadczoną za zgodność kopię.  

2. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne przez okres 
związania ofertą (30 dni). 

3. Zwrot wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 Upzp. 
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą na wniosek tego dostawcy lub Wykonawcy, zaliczane jest przez 
zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w 
przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Upzp. 

XVIII. Termin zwi ązania ofertą. 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym 
Wykonawcą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
3. 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. 

 XIX. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów, a także 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osobę nie 
wymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w przetargu ograniczonym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1 do 
SIWZ lub ofertę na formularzu sporządzonym samodzielnie zawierającym wszystkie 
informacje potrzebne do oceny ofert. 

3. Formularz oferty powinien być podpisany przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i 
(pieczątka imienna oraz oryginalny podpis lub podpisy). Upoważnienie do podpisania 
oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych 
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. Podpisanie oferty i poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone 
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz 
z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 

5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i we 
wszystkich miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń. 

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 
komputerze. 

7. Zaleca się, aby oferta była: 
1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upoważnionego/ych 

przedstawiciela/i, 
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2) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy 
umieścić: 

nazwę i adres Zamawiającego; 
nazwę i adres Wykonawcy; 
podać ilość stron stanowiących ofertę, 

napis: „Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa 
oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach 
będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.” 
NIE OTWIERAĆ 
PRZED GODZ. 09.15 W DNIU 06 marca 2014 r.” 

3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej 
zdekompletowanie. 

8. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, której integralną część stanowią załączniki. 
11. Formularz oferty wraz zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według 

postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian. 
12. Wykonawca bierze odpowiedzialność na siebie za konsekwencje powstałe w wyniku 

przygotowaniu oferty niezgodnie z niniejszą instrukcja, w szczególności potraktowanie 
oferty jak zwykłej przesyłki i omyłkowe, w związku z niezaznaczeniem że zawiera 
ofertę, z którą nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert (art.86 
Upzp), otwarcie przez zamawiającego jak również nie dostarczenia jej w terminie 
i w miejscu określonym przez niniejszą SIWZ. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty, bądź ją wycofać pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed terminem 
składania ofert pisemne powiadomienie od Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, zamiana 
lub wycofanie oferty musi odbyć się na tych samych zasadach, co składanie ofert. 
Opakowanie musi być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA. 

14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
nie mogą być udostępniane osobom trzecim, Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: 
„Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późń. zm.). 

XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Składanie ofert do 06.03.2014 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Zamawiającego 

(pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:15 w sali konferencyjnej 

(pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem. 
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie odwołania. 
4. Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego należy przygotować w 

sposób określony w ust. XIX oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: 
Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc. 

5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
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8. Wyżej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XXI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1) Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na formularzu ofertowym. 
2) Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza. 
3) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami 
towarzyszącymi, świadczeniami i usługami, oraz pozostałe prace i czynności niezbędne 
do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i 
przekazania do użytkowania. 

4) Cenę oblicza się w p. 3 Formularza Oferty (Załącznik Nr1). 

XXII. Zasady poprawiania omyłek 
Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 
4) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 

XXIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się 
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1) Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena (z VAT): 100% 
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta 
wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 
Kryterium cena:  
                                                cena najniższej oferty brutto 
      Ilość punktów    =   ------------------------------------------------   ·   100 punktów 
                  cena badanej oferty brutto 
2) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Upzp. 
3) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. 
 

 XXIV. Informacja na temat walut obcych. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach 
obcych. 
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XXV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia, podając informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 Upzp. 

2. Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał podpisania w swojej siedzibie 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia o treści wg wzoru umowy załączonego do 
SIWZ – załącznik nr 8. 

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 prowadzony przez Bank Pekao 
S.A. I/O Sierpc z dopiskiem „Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń 
bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących 
w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”. 

4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający 
przechowywać je będzie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie – umowa będzie 
nieważna. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Zamawiający zażąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości przed podpisaniem umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 
Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych 
ustawy. 
2. Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

b) wobec opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu 5 dni od 
dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej, 

c) wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Skarga do sądu – przysługuje Wykonawcy oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące 
skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Upzp. 

XXVIII. Spis zał ączników do niniejszej SIWZ 
załącznik nr 1 formularz oferty, 
załącznik nr 1a formularz cen jednostkowych, 
załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (wzór), 
załącznik nr 3  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór), 
załącznik nr 4  oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w 

związku z art. 24.2, p.5), 26 ust. 2d (wzór), 
załącznik nr 5 oświadczenie: wykaz usług o charakterze i wartości, podobnym do 

przedmiotu zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech 
lat (wzór), 

załącznik nr 6 oświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem 
technicznym 

Załącznik nr 7  SST 
załącznik nr 8 wzór umowy 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 

Sierpc dnia ..….......... 2012 r. 
............................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
        (pieczęć firmowa) 
NIP firmy: …........................... 
REGON: …............................ 
tel. kontaktowy: ….......................... 
osoba do kontaktu: …...................................... 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y  
 
        Gmina Miasto Sierpc 

09-200 Sierpc 
ul. Piastowska 11A 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2014, numer ogłoszenia 39413 – 2014, w siedzibie 
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na: 
 

„ Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz 
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących 

w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.” 
 

przedkładamy ofertę na poniższych zasadach: 
1. Cena ryczałtowa (do 31.12.2014 r) za prace wymienione w ust. IV.p.1) SIWZ: za kwotę: 

….........................................zł plus.................... VAT.................................zł  

słownie złotych: ......................................................................................................................, 

co łącznie stanowi kwotę ….................................zł brutto słownie złotych: 

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

2. Cena prac nieobjętych ryczałtem (do 31.12.2014 r) na podstawie Formularza Cen 

Jednostkowych (Zał Nr 1a): …………………. zł  plus ..............VAT  

.........................zł słownie złotych: ......................................................................................, 

co łącznie stanowi kwotę .....................................zł brutto słownie złotych: 

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

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (do 31.12.2014 r) (suma pozycji: 1 + 2) za 

kwotę:...............................................zł słownie złotych: 

.......................................................................................................... plus ….............VAT .....

........................... zł słownie złotych: 

............................................................................., co łącznie stanowi kwotę ...................... zł

 słownie złotych: ................................................................................................................... 
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1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie do 
31.12.2014 r., przy czym mamy świadomość, że nie przysługuje nam roszczenie wobec 
Zamawiającemu w stosunku do Zał. Nr 1a ilości jednostkowych określonych jako 
„ średnioroczne”, a służą one porównaniu ofert i nie stanowią zobowiązania wobec 
Wykonawców. 

2. Udzielamy gwarancji na roboty na okres 1 (jednego) roku.  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności zawarte w 
projekcie umowy. 

4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy 
(załącznik nr 8 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .................................. 
.............................................................................................................. . 

6. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w pozostałych 
przypadkach określonych w art. 46 Upzp nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń do 
wniesionego wadium. 

 
7. Załączniki do niniejszej oferty: 
 

1) ............................................................................................................... strona .......... 

2) ............................................................................................................... strona .......... 

3) ............................................................................................................... strona .......... 

4) ............................................................................................................... strona .......... 

5) ............................................................................................................... strona .......... 

6) ............................................................................................................... strona .......... 

7) ............................................................................................................... strona .......... 

8) ............................................................................................................... strona .......... 

 
8. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w 

kolejności określonej w SIWZ. 
 
 
 
          ...........................…......................................... 
           podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych 
          do występowania w imieniu Wykonawcy 
           oraz pieczątka/ki imienna/e   
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Załącznik Nr 1a 
 
 

l.p. SST rodzaj robót 
jednos

tka Ilo ść na rok 
cena jednostkowa 

netto warto ść netto 

1 SST 
montaż tarcz znaków drogowych 
małych, średnich. typu A, B, C, D, G szt. 

35 
   

2 SST 
montaż tarcz znaków drogowych za  
typu D, E, F szt. 

8 
   

3 SST 
montaż tabliczek informacyjnych 
pod tarczą znaku (szt.) typu T szt. 

8 
   

4 SST 
montaż słupka znaku drogowego Ø 
60mm szt. 

15 
   

5 SST 

malowanie oznakowania poziomego 
(za lm2) farbą chlorokauczukową do 
asfaltu z atestem ścieralności w tym: 
linie ciągłe, linie przerywane, linie 
na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, strzałki i inne symbole m2 

2000 
   

7 SST 

montaż progów zwalniających do 
30km/h o wymiarach szerokość – 90 
cm, wysokość 5 cm mb 

15 
   

8 SST demontaż słupka znaku drogowego szt. 30   

9  
Wykonanie projektu liniowej stałej 
organizacji ruchu szt. 7   

10  montaż barier energochłonnych mb 20   

11  
wygrodzenie ruchu pieszych za 
pomocą U-12a – szczeblinkowe mb. 80   

12  

wykonanie projektów tymczasowej 
organizacji ruchu na wniosek 
Zamawiającego szt. 2   

    Wartość kosztorysu  

    podatek VAT  

    wartość końcowa  

 

 
 
 
          ...........................…................................. 
          podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych 
         do występowania w imieniu Wykonawcy 
          oraz pieczątka/ki imienna/e   
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 Załącznik Nr 2 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
Wykonawca: 
 
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Telefon, e-mail  
i faks 

    

 
Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 
 

 
spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
„ Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i 
poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.” 
 
 

 
 

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

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)



 

 

Załącznik Nr 3 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 
 
Wykonawca:  

lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks 
    

 
OŚWIADCZAMY, ŻE: 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907), to jest: 

1) nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda 
ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania; 

1a) zamawiający ogłaszający niniejsze postępowanie nie rozwiązał albo wypowiedział 
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiliśmy 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie 
od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, 
a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

2) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, z wyjątkiem 
sytuacji gdy po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego; 

3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 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) nie jesteśmy spółką jawną których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
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) nie jesteśmy spółką partnerską, których partnera lub członka zarządu 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkowa, 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) nie jesteśmy spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących prace zarobkowa, 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) nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkowa, 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) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od 
dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) nie jesteśmy spółka jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie 
wyroku. 

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

....................................................... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
 



 

 

Załącznik Nr 4  

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 
ust. 2 pkt 5), art. 26 ust. 2d Upzp 

 
Wykonawca:  

lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Telefon, e-mail i faks 
    

 
Składamy informację o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej / 
Przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, której jesteśmy 
członkiem:1  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Jednocześnie oświadczamy, że istniejące między ww. podmiotami powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wykazujemy poniżej: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 (domyślnie formularz przygotowano dla podmiotów nienale żących do grup kapitałowych ) 
 

 
 

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

(podpis upełnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy) 

                                                 
1 
 
 
  niepotrzebne skreślić 



 

 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 5 
............................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
      (pieczątka firmowa) 

 
WYKAZ ZADA Ń O CHARAKTERZE 

I WARTO ŚCI, PODOBNYM DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, ZREALIZOWANYCH W 

OSTATNICH TRZECH LATACH 
 

Lp. 
Zamawiający 

 (nazwa i adres) 
 

Zadanie  
inwestycyjne  

(nazwa i adres) 
Zakres wykonania 

Termin 
realizacji  

 

Wartość 
robót brutto  

    
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
              ...........................................................….... 
                   podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy 
                               oraz pieczątka/ki imienna/e 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 6 
............................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy 
      (pieczątka firmowa) 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym potrzebnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ ust. 
XII pkt1 ppkt 2) tj.: 
 
Lp Nazwa Sprzętu Forma władania 

1 malowarka znakowania poziomego (1 szt.)  
2 kafar do zabijania barier (1 szt.)  
3 samochód dostawczy (1 szt.)  
4 samochód ciężarowy z hds do 4 t (1 szt.)  
5 frezarka do ścierania oznakowania poziomego (1 szt.)  
 
 
 
 
 
              ...........................................................….... 
                   podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych 
        do występowania w imieniu Wykonawcy 
                               oraz pieczątka/ki imienna/e 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 7 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Dotyczy:  Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz 
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta 
Sierpca do 31.12.2014 r. 

I. Oznakowanie pionowe: 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: 
- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych (małych). 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien dostarczyć Zamawiającemu 
„Aprobatę techniczną" wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i deklarację 
zgodności, wymaganą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 
roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r., nr 198, poz. 2041 z późn.zm.). 

2. Opis zadania: 
1) rozebranie istniejącej nawierzchni (jeżeli istnieje), 
2) wykonanie dołu (wykopanie zniszczonego słupa), 
3) ustawienie słupa metalowego 60,3 mm, o grubości ścianki 3,2 mm ocynkowanego 

ogniowo z fundamentem betonowym 30x30x60cm, 
4) zasypanie dołu ziemią wraz z ubiciem, 
5) zdjęcie ze słupa zniszczonych mało czytelnych znaków drogowych, 
6) przymocowanie czytelnych tablic znaków drogowych do słupów, 
7) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, 
8) usunięcie pozostałości z miejsca robót, 

3. Materiały: 
1) Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego muszą posiadać atest producenta 

oraz odpowiadać wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

2) Oznakowanie pionowe będzie wykonane przy użyciu następujących materiałów: 
a) tarcz znaków drogowych odblaskowych, 
b) ocynkowanych uchwytów uniwersalnych do znaków, 
c) ocynkowanych ogniowo słupów do znaków 60,3 mm, o grubości ścianki 3,2 mm, 
d) fundamentu betonowego 30x30x60cm z betonu B 7,5 
e) śrub, nakrętek, kształtowników. 

3) Wykonanie znaków: 
a) wszystkie znaki powinny gwarantować właściwą wysoką jakość wykonania, 

zapewniającego minimum 36 miesięcy gwarancji i posiadać stosowne atesty, 
b) tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej, 
c) wszelkie rodzaje znaków powinny być wykonane na blasze ocynkowanej, 
d) słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane, o średnicy i długości 

zgodnej z wymogami dla tego rodzaju elementów, 
e) drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty powinny być 

wykonane z blachy ocynkowanej, 
f) folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy powinny wykazywać pełne związanie 

płytą znaku przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawienie folii na krawędziach 
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią 
płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. Przy 
malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 
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technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny 
być uzgodnione z producentem folii.  Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi 
być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej. Grubość powłoki 
farby powinna być zgodna z instrukcją o znakach i sygnałach na drodze, 

g) na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać fundament 
betonowy 30x30x60cm. 

4. Wykonanie robót: 
1) przygotowanie podłoża dla umieszczenia fundamentu betonowego w gruncie 

polega na wykonaniu wykopu o głębokości uzgodnionej z osobą nadzorującą. Dno 
wykopu należy wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12-16 kg., 

2) w przygotowanym fundamencie betonowym umocować słupki znaków drogowych 
zgodnie z wymogami dla tego typu elementów. 

3) umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku,  
lokalizacja ustawienia znaków powinny być całkowicie zgodne z   Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych, dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., nr 220, 
poz. 2181). 

5. Kontrola jakości robót: 
1) sprawdzenie prawidłowości wysokości zamocowania tablic znaków od powierzchni 

terenu, 
2) odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni, 
3) zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną przez osobę nadzorującą 
4) pionowe ustawienie słupków znaków drogowych, 
5) wymiany znaków, liter, symboli, 
6) zgodność kolorystyki znaków z instrukcją 
7) widoczność znaków w dzień, 
8) widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie), 
9) zabezpieczenie antykorozyjne. 

Dopuszczalne tolerancje: 
odchyłka od pionu znaków 1 %, 
wysokość zamocowania tablic znaków 2 cm od normy, 
odległość ustawienia od krawędzi jezdni 5 cm od normy. 
 
II. Oznakowanie poziome: 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: 
1) Oznakowanie poziome jezdni farbą do znakowania dróg. Materiały do 

oznakowania poziomego winny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania   w 
budownictwie drogowym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej 
jednostki upoważnionej do wydawania świadectw. 

2) Montaż progów zwalniających dużych wysokości maksimum 7 cm i szerokości 
minimum 90 cm. 

2. Opis zadania: 
1) oznakowanie robót znakami, zaporami, 
2) oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do malowania, 
3) pomalowanie linii i kształtów elementów oznakowania, 
4) pomalowanie znaków ręcznie pędzlem lub mechanicznie malowarką.
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ZAŁ ĄCZNIK NR 8 

U M OW A  N r  ....../WIR/14(wzór) 

W dniu...................... 2014 r. pomiędzy Gminą – Miastem Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy 
ul. Piastowskiej 11A, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49 i 
uprawnioną do otrzymywania faktur VAT, zwaną dalej „Zamawiaj ącym” , reprezentowaną 
przez pełnomocnych przedstawicieli: 
inż. Marek Kośmider – Burmistrz Miasta Sierpca 
inż. Zbigniew Leszczyński – Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca 
a 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
będącym płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP............................, Regon ................., na 
podstawie (wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .............. - 
Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr  .........., reprezentowanym osobiście) / 
(wpisu do KRS nr ............... z rejestru przedsiębiorców)2, uprawnionym do wystawiania 
faktur VAT, zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez pełnomocnych 
przedstawicieli: 

1. ...................................... -....................................... 

2. ...................................... -....................................... 

została zawarta, w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. w wyniku wyboru oferty, 
dokonanego w dniu.................. 2014 r., umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się prowadzić remonty, bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i 
poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Prace objęte ceną ryczałtową: 
a. kontrola oznakowania pionowego wraz z urządzeniami drogowymi raz na trzy dni 

(barierki, słupki, łańcuchy bezpieczeństwa, itp.), 
b. naprawa lub wymiana zamków przy urządzeniach bezpieczeństwa (barierkach, 

słupkach parkingowych itp.) oraz ich konserwacja w celu umożliwienia nagłego 
otwarcia, 

c. konserwacja i naprawa zamontowanych progów zwalniających (uzupełnianie 
brakujących elementów), 

d. drobne naprawy nie wymagające wymiany znaków, barier, słupków, łańcuchów oraz 
innych urządzeń, 

e. prostowanie znaków oraz urządzeń drogowych, 

                                                 
2  niepotrzebne skreślić 
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f. przekręcanie znaków oraz ich podnoszenie, regulowanie ustawienia wysokości oraz 
kąta ustawienia, 

g. zawieszanie zerwanych łańcuchów bez ich wymiany,  
h. mycie znaków w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy w roku, 
i. naprawa uszkodzonych nawierzchni po demontażu znaków i urządzeń drogowych w 

ich obrębie, 
j. oznakowanie miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 

organizowania imprez na terenie miasta, gdy zachodzi konieczność wyłączenia dla 
ruchu pojazdów części ulic, 

k. usuwanie śniegu i lodu z zamocowanych tarcz, 
l. zdjęcie tarcz znaków drogowych lub tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, 
m. naprawy barier energochłonnych 
n. gotowość (24 h/dobę) do zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych zgłoszonych 

przez pracownika Urzędu Miasta Sierpc, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, 
Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Straży Miejskiej. Czas reakcji od zgłoszenia 
do zabezpieczenia max. 1,5 h, w tym celu należy wskazać dyżurny numer telefonu, 
który zostanie udostępniony powyższym służbom.  

2. Roboty obliczane według cen jednostkowych: 
a. montaż tarcz znaków drogowych (małych, średnich) typu A, B, C, D, G (w szt. 35 

szt.), 
b. montaż tarcz znaków drogowych typu D, E, F (w szt. 8 szt.), 
c. montaż tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, typu T (w szt. 8 szt.), 
d. montaż słupka znaku drogowego Ø 60 mm (w szt. 15 szt.), 
e. malowanie oznakowania poziomego (za l m2) farbą chlorokauczukową do asfaltu z 

atestem ścieralności (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych oraz strzałki i inne symbole) (w m2 - 2000 m2), 

f. montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość –90 cm, wysokość 
5cm (w mb - 15 mb), 

g. demontaż słupka znaku drogowego (w szt. - 30 szt.), 
h. wykonanie projektu liniowej stałej organizacji ruchu (w szt. - 7 szt.), 
i. montaż barier energochłonnych (w mb - 20 mb), 
j. wygrodzenie ruchu pieszych za pomocą U-12a – szczeblinkowe (w mb – 80 mb) 
k. wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na wniosek Zamawiającego (w 

szt. - 2 szt.), 

3. Dodatkowe ustalenia obowiązujące Wykonawcę: 
a. najdłuższy możliwy czas wykonania zgłoszonego przez Zarządcę drogi naprawy 

oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania ustala się na 2 dni. W 
przypadku usługi awaryjnej (zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego) czas ten 
ustala się na 1,5 godziny (maksymalnie), 

b. prace objęte zamówieniem należy wykonywać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181r.z późn. zm.), 

c. podane ilości robót jednostkowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania 
umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do skalkulowania ceny oferty w 
celu uzyskania porównywalności ofert, 

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace ryczałtowe i rzeczywiście 
zlecone i wykonane roboty, 

e. Wykonawcy nie przysługuje żądanie roszczenia o wypłacenie całości wynagrodzenia za 
oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym w przypadku mniejszej ilości 
robót jednostkowych. 
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§ 2 

Termin realizacji 
1. Termin realizacji umowy określa się do 31.12.2014 r. 
2. Rodzaj, zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót oraz inne 

ustalenia uzupełniające zostaną każdorazowo określone w księdze zleceń i obmiarów. 
3. W przypadku uchylania się lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę 

Zamawiający zleci innej firmie obciążając kosztami Wykonawcę.  

§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ilością 

faktycznie wykonanych prac, wg cen jednostkowych wynikających z Oferty 
Wykonawcy i z Księgi Zleceń i Obmiarów oraz Oferty Wykonawcy na prace objęte 
ceną ryczałtową. 

2. Umowne całkowite wyliczone do 31.12.2014 r. wynagrodzenie Wykonawcy zgodne 
z formularzem ofertowym wynosi ............................, ale nie stanowi dla 
Zamawiającego zobowiązania. 

3. Rozliczanie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami wystawianymi nie 
częściej niż raz w miesiącu. 

4. W przypadku nienależytego wykonania usług faktura zostanie zwrócona Wykonawcy 
bez zapłaty do czasu ich należytego wykonania. 

5. Faktury wystawiane będą na imię Zamawiającego i opłacane z jego konta. 
6. Warunkiem wypłacenia należności jest potwierdzenie przez Koordynatora ze strony 

Zamawiającego wykonania prac na podstawie Księgi Zleceń i Obmiarów 
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy (podwykonawców) 

warunkiem zapłaty faktury jest przedstawienie dokumentu, w którym podwykonawca 
(podwykonawcy) oświadcza, że nastąpiło całkowite rozliczenie finansowe 
z Wykonawcą za wykonane prace w ramach przedmiotu zamówienia 

8. Zamawiający będzie regulował należność faktury wystawionej przez Wykonawcę na 
Zamawiającego, po odbiorze prac przez inspektora nadzoru i po podpisaniu protokołu 
odbioru w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

9. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy 
nr .....................................................................................  

10. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
bankowego. 

11. Kwota uzgodnionych cen nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy i obejmuje 
m.in.: 
1) koszt robót i materiałów koniecznych do należytego wykonania robót, 
2) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót, 
3) wszelkie inne koszty Wykonawcy. 

§ 4 

Obowiązki stron 
1) Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a. terminowego regulowania faktur, 
b. bieżące prowadzenie Księgi Zleceń i Obmiarów, 
c. zlecanie i nadzór prac. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia i umową, 
b. bieżącego prowadzenia i udostępnienia na żądanie Zamawiającego własnej Księgi 

Obmiarów, 
c. realizacji prac zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
ich umieszczania na drogach” – Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm. 

d. przekazania certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, aprobat technicznych 
zastosowanych materiałów atestów, itp. po zakończeniu robót zgodnie z 
wymaganiami norm i obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. 

e. uporządkowania na własny koszt terenów objętych pracami i zlikwidowania 
ewentualnych uszkodzeń nawierzchni chodnika, jezdni powstałe wskutek prowadzenia 
prac przy czym zdemontowany, nie nadający się do użytku sprzęt taki jak słupki, 
zardzewiałe łańcuchy, znaki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy natomiast sprzęt 
nadający się do użytku należy przekazać Zamawiającemu. 

f. dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla 
mieszkańców w szczególności zapewnienia dojść i dojazdów mieszkańcom do posesji, 

g. prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia; w tym celu Wykonawca ma obowiązek, własnym 
staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na 
nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać 
w należytym porządku i stanie technicznym teren prac, 

h. poniesienia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie powstałe szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących swoich pracowników, osób 
trzecich i pracowników Zamawiającego, a powstałych w związku z prowadzonymi 
pracami, 

i. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wyniki mogących zaistnieć zdarzeń 
losowych i zapłaty odszkodowania z tytułu mogących zaistnieć w związku z tym 
szkód. 

j. pełnić dyżury zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. n. 

§ 5 

Nadzór i sposób porozumiewania się Stron 
1. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego, w odniesieniu do robót objętych umową 
jest: Radosław Goszczycki 024 275 86 45 
2. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktów z Zamawiającym: 

a. w osobie …………………........................... tel. …………………………… 
b. dyżurny telefon dostępny 24 h/dobę tel. ………………………………… 
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3. Porozumiewanie się stron możliwe jest drogą elektroniczną e-mail Zamawiającego: 
r.goszczycki@um.sierpc.pl, e-mail Wykonawcy: .........................., za pomocą telefonu i 
faxu - Zamawiający: tel: 024 275-86-45; fax: 024 275-86-33, Wykonawca: tel: 
…………....... fax: ........................... przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
4. Zlecenia poszczególnych robót Wykonawcy przez Zamawiającego uznaje się za 
skuteczne jeśli złożone są zgodnie z p. 3. 

§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu robót określonego w § 1 w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §3 ust. 2, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, po upływie terminu określonego §1 ust1 lit a). 

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości 
wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §3 ust 2 umowy. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający 
zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy 
Wykonawca trzykrotnie opóźni oddanie przedmiotu robót określonego w § 1. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z bieżących faktur wysokości 
naliczonych kar umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia.  

§ 7 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, która 

stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 (jeden) rok, licząc od dnia dokonania odbioru 

poszczególnych robót określonych w Dzienniku Zleceń i Obmiarów. 
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w 

terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony ustalają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę.......................... 

złotych, słownie złotych:........................................................................................... złotych, 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub dostarczy Zamawiającemu 
dokument, stanowiący równowartość w/w kwoty, którego termin ważności musi być 
równoważny okresowi realizacji przedmiotu umowy plus 30 dni. 

W okresie rękojmi obowiązuje dokument (lub pieniądz), którego termin ważności musi 
być równoważny okresowi rękojmi, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu 
końcowego odbioru robót w ramach niniejszej umowy. 
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2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% oferowanej przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości przedmiotu umowy 
brutto. 

3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

4. W szczególności Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu 
kary umowne, odszkodowania oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach 
wykonawstwa zastępczego. 

5. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, to będzie 
On miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia 
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości wynagrodzenia 
lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, 
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni 
od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. 

7. 100% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia 
dokonane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i 4, podlega zwrotowi na rzecz 
Wykonawcy w terminie 30 dni od ostatniego dnia trwania niniejszej umowy. 

§ 9 

Zmiana umowy 
1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być: 

1) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji, 
2) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych 

w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy. 
2. Katalog zasad zmian umowy 

1) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin 
związany ze zmianą, 

2) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych stron, 
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 

zamówienia lub zmiana technologii – na lepszą, 
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 
5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności 

utrudniających terminową jego realizację: 
a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
c) epidemii lub działań rządowych, 
d) siły wyższej, 
e) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu 
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 

3. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron. 
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy 

zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
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5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo 
Zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1409) 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

WYKAZ  ZAŁ ĄCZNIKÓW  STANOWI ĄCYCH  INTEGRALNE  CZ ĘŚCI  UMOWY : 
1) OFERTA Wykonawcy,  
2) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA, 
3) PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CYWILNEJ LUB 

KONSORCJUM, JEŻELI WYKONAWCĄ JEST GRUPA PODMIOTÓW, KTÓRE WSPÓLNIE UBIEGAŁY 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY 


