
N/z GK.271.11.2013              Tarnów, dnia 3.09.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na: 

BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W NOWODWORZU PRZY DRODZE GMINNEJ
TZW. DO DPS-U– DŁ. OK. 800M.

      Zatwierdził: 

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



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych /Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z p. zm./

I. Zamawiający: Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej
tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m.
 
Zakres robót obejmuje m. in.:  

– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur żelbetowych typu WIPRO         

ø 400mm – ok. 908 m,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie krawężników monolitycznych,
– wykonanie ścieżki z nawierzchni betonowej wraz z wjazdami – ok. 800 m.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
45-23-32-20  7 –  roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45-23-24-52  5 –  roboty odwadniające i nawierzchniowe.

IV. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.    

V. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości  do 20% o którym mowa
w art. 67 ust.1 pkt  6 ustawy prawo zamówień publicznych. 

VI.  Terminy:

A/ rozpoczęcie robót: 3 dni od podpisania umowy,    
B/ zakończenie robót ustala się: 30-11-2013 r. 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełnienia tych   warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 prawa zamówień publicznych.

2. Spełniają  warunki  przetargu,  o  których  mowa  w  art.22  ust.1  prawa  zamówień  publicznych,
dotyczące: 

2.1)  Posiadania  uprawnień  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/ nie
spełnia  na  podstawie  przedłożonego  oświadczenia  zgodnie  z  treścią  art.  22  ust.  1  prawa  zamówień
publicznych. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie. 

2.2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

a)  Zamawiający uzna,  że Wykonawca spełnia warunek jeżeli  wykaże się doświadczeniem w wykonaniu
minimum  2  robót  budowlanych  polegających  na  wykonaniu  nawierzchni  betonowej  i  wykonaniu  lub
remontu kanalizacji opadowej i o wartości robót nie mniejszej niż 600.000 zł brutto, wykonanych w okresie



ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego
oświadczenia zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz wykazu wykonanych robót
wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi,  że  te  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego
oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek
został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

2.4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej  jedną
osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy do kierowania budową w specjalności drogowej. 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego
oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz:

a-  oświadczenia,  że  osoby,  które  uczestniczyć  będą  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane
uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b- wykazu  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

2.5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena  spełnienia  warunku  nastąpi  przez  określenie:  spełnia  /nie  spełnia  na  podstawie  przedłożonego
oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Zamawiający uzna, że warunek
został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie.

Zgodnie z art. 26 ust 2c pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów
dotyczących sytuacji  finansowej i  ekonomicznej  wymaganych przez Zamawiającego,   może przedstawić
inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego  przez  zamawiającego
warunku.
 

3.  Zgodnie  z  art.  26  ust  2b  pzp  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale
technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych
podmiotów,  niezależnie  od charakteru prawnego łączących  go z  nimi  stosunków.  Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do  oddania  mu  do  dyspozycji   niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu
zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), spełnienie
warunku  przynajmniej  przez  jednego  z  nich  samodzielnie,  zostanie  uznane  przez  Zamawiającego  za
spełnienie warunku przez konsorcjum. 

Zasoby (w tym doświadczenie oraz potencjał  techniczny i  osobowy)  Podwykonawców biorących udział
w wykonaniu części zamówienia także może być brany pod uwagę przy określaniu czy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z Podwykonawcą.

Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarnie za wykonanie zamówienia. 
Wykonawca wykonujący zamówienie przy udziale Podwykonawcy(ów) ponosi pełną odpowiedzialność za
ich działanie lub zaniechanie.

VIII.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.  Zgodnie  z  art.  44  ustawy  pzp  wykonawca  składa  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału
w postępowaniu  na podstawie   art.22 ust.1 pzp,  warunków dotyczących: 
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;



1.2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
1.4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu wykazania spełnienia przez  Wykonawcę  warunków,  o  których mowa w art.  22  ust.1pzp
Zamawiający  żąda następujących dokumentów lub dokumentów równoważnych z kraju Wykonawcy:

2.1)  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; /wg wzoru określonego formularzem Nr 1/.

2.2 Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2.3 Wykazu 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,  oraz  informacją  o podstawie do dysponowania  tymi
osobami; /wg wzoru określonego formularzem nr 2/.

2.4 Jeżeli  wykonawca,  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b
ustawy,  Wykonawca     jest  zobowiązany do  przedstawienia  pisemnego  zobowiązania  w/w  podmiotów    do
oddania  mu  do  dyspozycji   niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu
zamówienia.

3.W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
Wykonawcy  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia. 

3.2  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.  

3.3 Informacji Wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – według załącznika nr 3 . 

IX. Inne informacje:
 

1. W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /Podwykonawcom/, Wykonawca powinien wskazać
w ofercie przetargowej  jaka część zamówienia będzie przez nich wykonywana (art.36 ust.4 pzp).

2.  W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkich Wykonawców
lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące indywidualnie każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną, powinny być złożone przez każdego z nich odpowiednio.

3.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w 3.2 specyfikacji  składa dokument lub dokumenty  wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie –wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.



 
4.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady   Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  w  sprawie  rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być
składane /Dz U z 2013r.  poz. 231/ -jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się
je  dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym organem sądowym
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz
w  przypadku  podmiotów,  którzy  udostępniają  zasoby  do  realizacji  zamówienia,  kopie  dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych  podmiotów są  poświadczane za  zgodność z  oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnów,
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 pokój 103 Ip. W godzinach 8:00-15:30 poniedziałek –piątek  lub pocztą na
podstawie pisemnego zamówienia, a także na stronie internetowej zamawiającego.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Zgodnie z art. 27 ust.1  zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i
informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron  na ewentualne żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu przez wpisanie na otrzymanym dokumencie daty odbioru,
podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony faksem. Nr faksu Zamawiającego 14 688 01 30.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Ewentualnych  wyjaśnień  dotyczących  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można
uzyskać  pod  nr tel. 014 688-01-43,   014 688-01-15.

Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami  jest  Mariusz  Tyrka  –  Kierownik  Referatu
Gospodarki Komunalnej, Ewa Zając - Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej tel. (014) 688-01-42
lub 43, 15.

XIII. Wadium  nie  jest wymagane.   

XIV. Termin związania ofertą. Przyjmuje się termin związania ofertą: wg ustawy  30 dni.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i opisana:
„Budowa ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m.”

2. Szczegółowa część oferty powinna zawierać: 
1)  Nazwę i adres zamawiającego,
2)  Nazwę i adres składającego ofertę,
3)  Nazwę zadania, na które składana jest oferta podaną na stronie tytułowej siwz.,
4) Termin wykonania zamówienia liczony od podpisania umowy,
5) Okres gwarancji
6) Warunki płatności ( 30 dni od daty złożenia faktury)
7) Cenę oferty:
          Razem wartość netto  :        ................. zł

          + podatek VAT wartość   .................zł



                Razem wartość brutto:             ..............zł
8) Dokumenty i oświadczenia.
9) Kosztorysy wraz z zestawieniem Robocizny, Materiałów i Sprzętu.

UWAGA! Wycenę robót należy przedłożyć w układzie kosztorysowym jak załączone przedmiary.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum (art.82 ust.1 pzp)
Wykonawca który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty
z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

4. Oferta powinna być – napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznie nieścieralnym tuszem,
trwale spięta, wszystkie zapisane strony ponumerowane, podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań cywilno –prawnych w imieniu Wykonawcy.  W przypadku gdy z  dokumentów złożonych w
przetargu  nie  wynika  powyższe  uprawnienie,  należy  dodatkowo  załączyć  stosowne  upoważnienie
/pełnomocnictwo Wykonawcy -oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza
lub osobę uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy. 

5.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres
informacji  objętych  tajemnicą.  W przeciwnym wypadku  całość  dokumentów będzie  jawna  na  zasadach
określonych w ustawie prawo zamówień publicznych (art.96 ust.1-3 ).

6.  Oferta  powinna zostać  zapakowana w kopertę  nieprzeźroczystą  i  w taki  sposób aby nie  można było
zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem trybu przetargowego i nazwy
zadania, być  opatrzona ostrzeżeniem  „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data otwarcia ”
oraz posiadać identyfikator Wykonawcy zawierający nazwę Wykonawcy oraz adres zwrotny np. w postaci
pieczęci firmy. Identyfikacja będzie niezbędna jeśli oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na
składanie ofert.

7.  Załączone  do  specyfikacji  formularze  wykazów  i  oświadczeń  traktuje  się  jako  pomocnicze  do
ewentualnego  wykorzystania  przez  Wykonawców;  jeśli  zachodzi  potrzeba  można  je  modyfikować  lub
wykorzystywać wielokrotnie. Zamawiający nie wymaga rygorystycznego przestrzegania formuły graficznej
formularzy,  wskazanym  jest  jednak  zawarcie  wszystkich  niezbędnych  informacji  pozwalających  na
weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

8.  W przypadku gdy Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert zmienia ofertę, wszelkie po-
prawki lub zmiany dokonane w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do
podpisu oferty wraz z datą ich dokonania. Oferta, która już została złożona w siedzibie Zamawiającego może
zostać zmieniona z powiadomieniem o wprowadzeniu zmian oferty. Zmiana lub wycofanie powinna zostać
złożona w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określe -
niem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.Zgodnie z art. 82 prawa zamówień publicznych treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

XVI. Rozliczenia finansowe – prowadzone będą w PLN

XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym w terminie
do dnia  17.09.2013 r. do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie ul. Krakowska 19 w tym samym dniu
o godz. 10.15  (sala. 207 – II piętro).

3. Oferty złożone po terminie składania ofert będą zwrócone bez otwierania po terminie przewidzianym na
wniesienie protestu (art.84 ust.2 pzp)

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Podana w ofercie cena powinna stanowić :



    -sumę cen każdego z elementów robót podanych w ofercie.

2.W  wycenie  należy  ująć  wszystkie  materiały  i  czynności  konieczne  do  wykonania  całości  robót.
Do  wyceny  i  do  zabudowy należy  użyć  wyłącznie  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie.

3.W cenie  oferty należy ująć  także koszty zorganizowania  i  rozbiórki  tymczasowego zaplecza budowy,
opłaty za zużytą energię, wodę.

4.Do ceny ustalonej na podstawie kalkulacji należy doliczyć podatek VAT.

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

Lp. Nazwa kryterium Podstawa oceny w zł Waga – znaczenie w %
1 % - 1 punkt

1. Cena "C" Kwota brutto 80

2. Gwarancja "G" Czas gwarancji:
- 3 lata – 5pkt
- 4 lata – 10 pkt
- 5 lat – 15 pkt
- 6 lat – 20 pkt

20

1. Kryterium „Cena C”

C = (Cn/Cb) x 80

gdzie: 

C – ocena końcowa ceny oferty,

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej

80 – znaczenie kryterium ceny.

2. Kryterium „Gwarancja G”

gdzie: 

G = ilość punktów w kryterium Gwarancja

R – ocena końcowa w zakresie okresu udzielonej gwarancji

3.Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę punktową K = C + G

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ilością punktów przyznanych w kryterium cena+gwarancja.

XX. Formalności po wyborze oferty do zawarcia umowy.

Po  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego
w terminie określonym w art. 94 ustawy PZP. W przypadku wyboru oferty wspólnej Zamawiający żądał
będzie przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXI. 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
- nie przewiduje się.
2. Możliwość udzielenia zaliczek na poczet  wykonania zamówienia

- nie przewiduje się.
3. Możliwość ograniczenia ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których  ponad
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

- nie ogranicza się



3. Możliwość ograniczenia ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 
50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

- nie przewiduje się

4.Możliwość przewidywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
- Nie przewiduje się 
5.Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
- nie przewiduje się.

XXII.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

§1
1. Zakres robót dla ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w Nowodworzu obejmuje m. in.:  

– roboty rozbiórkowe,
– roboty ziemne,
– wykonanie odwodnienia poprzez kanalizację opadową z rur żelbetowych typu WIPRO         

ø 400mm – ok. 908 m,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie krawężników monolitycznych,
– wykonanie ścieżki z nawierzchni betonowej wraz z wjazdami – ok. 800 m.

2.Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy.

§2
1.Terminy realizacji robót: ustala się: do 30-11-2013 r.
2.Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku:
-opóźnienia w przekazaniu placu budowy,
-braku frontu robót zależnego od Zamawiającego,
- w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone zgodnie z
kosztorysem ofertowym, w wysokości: ….zł /słownie: brutto/, w tym podatek VAT.
2. Zastrzega się, że roboty wycenione w kalkulacji lecz niewykonane nie podlegają zapłacie.
3.  Wykonawca  oświadcza,  iż  w  okresie  realizacji  przedmiotu  umowy ceny jednostkowe  zgłoszone  do
przetargu są stałe.
4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1 obejmuje:
-wykonanie przedmiotu zamówienia,
-koszt zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy,
-koszt poboru i zużycia wody oraz energii elektrycznej, 
5. Rozliczenie za wykonane roboty realizowane będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,
 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po odbiorze końcowym bezusterkowym. 
6. Podstawę do sporządzenia faktury stanowi:
-protokół odbioru elementów wykonanych robót – bezusterkowy 
-protokoły techniczne właściwe dla danego rodzaju fakturowanego obiektu.
Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Na dzień
odbioru końcowego należy przedłożyć atesty i protokoły techniczne odbioru robót.
7.Termin płatności: do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
§4
1.Zamawiający w terminie przekazania placu budowy zapewni na budowie nadzór inwestorski. 
2. Organizację i koszt zorganizowania i rozbiórki tymczasowego zaplecza budowy Wykonawca realizuje w



ramach kosztów własnych bez możliwości fakturowania na Zamawiającego.
3.Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  projektem, sztuką
budowlaną i obowiązującymi normami w danym zakresie.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na budowie, oraz ubezpieczy
bieżące prowadzenie robót i zabezpieczy przed zniszczeniem wykonane roboty do czasu protokolarnego ich
przekazania  Zamawiającemu.  Wykonawca  będzie  pokrywał  koszty usuwania  szkód powstałych  wskutek
braku odpowiedniego zabezpieczenia i ubezpieczenia robót, szkody losowe oraz za zdarzenia losowe
związane z obecnością osób trzecich na budowie.
5.Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie rozpoczęcia robót wymagane przez administratorów sieci. 
6.Roboty uzupełniające, dodatkowe lub zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie pisemnej
umowy. 
7.Jeżeli  roboty  będą  niezbędne  do  wykonania  z  przyczyn  nie  cierpiących  zwłoki  lub  względów
bezpieczeństwa bądź zabezpieczenia przed awarią, zlecenie może być wykonane na podstawie protokołu
konieczności sporządzonego przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,
zatwierdzonego następnie pisemnie przez Zamawiającego. 
8.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .
9.Wykonawca ma obowiązek zabudowania wyłącznie materiałów posiadających atest i dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie pod rygorem odmowy płatności faktur. 
§5 –jeśli dotyczy:
1.Wykonawca będzie wykonywał część robót określonych w §1 umowy z udziałem Podwykonawcy:
a) podwykonawca X wykona … za … zł brutto.
2. Zakres robót określi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Umowa powyższa powinna
uwzględniać postanowienia umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a także wymagać dla
ich ważności akceptacji Zamawiającego, przez złożenie podpisu przez przedstawiciela Zamawiającego na jej
egzemplarzach.  3.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę,
pod  warunkiem  uprzedniego  przekazania  przez  Wykonawcę  kopii  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczenia  o  zapłacie  tego  wynagrodzenia
Podwykonawcy.
§6
1.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr ident, NIP ….. 
2.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr ident NIP 873-15-50-848. 
§7
1.Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: 
2.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: 
§ 8
Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/  za nieterminowe wykonanie robót  w wys.1 % wartości  umownej całości  zamówienia za każdy dzień
zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,
b/  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym lub  w  okresie  gwarancyjnym
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wys.1% wartości umownej całości zamówienia za każdy
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie
wyznaczonym dodatkowo kara ulega zwiększeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
c/  za  odstąpienie  od  realizacji  przedmiotu  umowy z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie  Zamawiającego,
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wartości umownej całości zamówienia.
2.  W  przypadku  gdyby  Wykonawca  realizował  roboty  objęte  umową  bez  należytej  staranności  lub
niezgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  normami,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  BHP albo
dokumentacją projektowo –techniczną, lub nie zgodnie z umową, Zamawiający ma prawo do:
a/ nakazania Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
b/ natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od umowy, 
c/ powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
d/  potrącenia  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  należności  z  tytułu  poniesionej  szkody  lub  nienależycie
wykonanych robót.
3. Prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto w przypadkach  określonych w
prawie zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym.
§9
1.Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest:



-wykonanie pełnego zakresu robót.
-przygotowanie protokołów technicznych, certyfikatów, atestów
2.Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia
Zamawiającemu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zawiadomienia o zakończenia robót.
3.Terminy odbioru robót:
-roboty zanikające do 5 dni roboczych
-robót końcowych do 14 dni roboczych
4.Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
§10
Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wykonane  roboty  na  okres  …....  lat  licząc  od  daty  protokolarnego
przekazania całego zakresu robót.
§11
Wszelkie  zmiany  warunków  umowy  odbywać  się  mogą  w  formie  pisemnych  aneksów  pod  rygorem
nieważności.
§12
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest sąd gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 zachowuje Zamawiający.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
- wg Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

XXI.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania
o udzielenie zamówienia.

– wg Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                            Zatwierdzam: 

Tarnów, dnia 3.09.2013 r.



Wzór oferty do ewentualnego wykorzystania

WYKONAWCA:

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

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

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

nazwa, adres

NIP ................................................................................
tel........................................... fax .................................
e-mail ...........................................................................

O F E R T A 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

1. Jako  Wykonawca  przystępujący  do  przetargu  nieograniczonego  ogłoszonego  na  dzień  (data
otwarcia ofert) : .................................................................................. składam/y ofertę na 

Budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m.

Oferuję/my  wykonanie zamówienia w terminie: .................................................................................
Warunki płatności: płatne przelewem na rachunek bankowy na podstawie faktury/rachunku w terminie do
30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.  

Cena brutto oferty: ........................................................... PLN

słownie: ............................................................................................................................................................

Okres gwarancji: …........ miesięcy  liczony od protokolarnego przekazania całego zakresu robót.

Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami/ z wykorzystaniem zasobów innych  podmiotów/ z udziałem 
Podwykonawców *  w części dotyczącej: :
……………………….............................................................................................................................
:……………………….............................................................................................................................
:……………………….............................................................................................................................
:……………………….............................................................................................................................
.................................................................................................................................... (*niepotrzebne skreślić)

Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1. Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp spełniam/y warunki przetargu dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania;

• posiadania wiedzy i doświadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej.



2. Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art.24 prawa zamówień 
publicznych.

3. Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 2 prawa 
zamówień publicznych *  /dotyczy Wykonawców będących osobą fizyczną/.

4. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. Ofertę wraz z załącznikami sporządzono  łącznie na ………...  ponumerowanych  stronach.

W załączeniu:
  
1x Wykaz wykonanych zamówień wraz dokumentami potwierdzającymi.
1x Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
1x Inne dokumenty i oświadczenia jeśli dotyczy Wykonawcy: * 
   -aktualny odpis z właściwego rejestru*    
   -zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, * 
   -pełnomocnictwo* 
(*niepotrzebne skreślić)

……………………………………
Miejscowość, data 

................................................................................
 podpis Wykonawcy 

(osób  uprawnionych  do  zaciągania  zobowiązań  cywilno  –
prawnych  lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
Wykonawcy



FORMULARZ NR  1 -wzór

Wykaz   wykonanych  robót  budowlanych  w okresie  ostatnich pięciu  lat  przed  upływem terminu składania  ofert,   a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu
potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót, miejsce wykonania)
Zamawiający

Daty wykonania  

od-do

Opis robót, zakres rzeczowy właściwy dla przedmiotu zamówienia,

specjalne warunki wykonania itp. ważne informacje na podstawie

których można zweryfikować spełnianie warunku udziału w przetargu

Całkowita wartość robót,  za

które wykonawca odpowiadał

1 2 3 4 5

1

2

3

4

W załączeniu  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.  

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

podpis Wykonawcy

                                                                              



FORMULARZ NR  2 -wzór

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, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lp

Imię i Nazwisko

(kierownika budowy, osób

posiadających niezbędne uprawnienia,

pracowników fizycznych)

Kwalifikacje zawodowe: (w tym rodzaj i nr uprawnień zawodowych).

Wykształcenie.  Doświadczenie zawodowe. 

Staż pracy  (w zakresie  wymaganym w przetargu).

Zakres czynności planowany przy

wykonaniu zamówienia

Podstawa do

dysponowania osobą (np.

umowa o pracę

-pracownik, umowa

zlecenie, umowa o dzieło)

1 2 4 5

..........................................................................
podpis Wykonawcy

                                                                              



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

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

Nazwa i adres podmiotu

Oświadczenie podmiotów 
oddających do dyspozycji Wykonawcy zasoby do realizacji zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu przy drodze gminnej tzw. do DPS-u– dł. ok. 800m.

Stosownie do treści art.26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku przetargiem nieograniczonym na udzielenie zamówienia
publicznego,  zobowiązuję się  do  oddania  Wykonawcy  składającemu  ofertę  -do  jego  dyspozycji,
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  zamówienia publicznego w zakresie:
/np. podać jaki zakres rzeczowy, sprzęt lub osoby/ 

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

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

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

2. Jako podmiot udostępniający Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia oświadczam, że
brak jest  podstaw do wykluczenia  z  powodu okoliczności,  o  których mowa w art.24  prawa zamówień
publicznych. 
3. Oświadczam ponadto, że nie występują okoliczności wykluczające określone  w  art. 24  ust.1 pkt.2 prawa
zamówień publicznych *(dotyczy podmiotów będących osobą fizyczną).

..........................................................................
podpis

…..........................................
(pieczęć Wykonawcy)



ZAŁĄCZNIK  Nr  3  -  Informacja  Wykonawcy,  dotycząca  przynależności  do
grupy kapitałowej.

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………..………………..

Adres Wykonawcy: ………………………….……………………………………………………….... 

(kod, miejscowość, ulica, województwo)

W wykonaniu  dyspozycji  art.  26  ust.  2d  w zw.  z  art.  24  ust.  2  pkt  5)  ustawy  z  dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr

113, poz. 759 ze zmianami) przedkładam niniejszą informację:

- Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej *

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

..............................    …………........................
miejsce i data podpis i pieczęć

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:  Jeżeli  Wykonawca  należy  do  grupy  kapitałowej,  wraz  z  ofertą  składa  listę  (wykaz)

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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