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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Gmina Ostróda zwana dalej Zamawiaj ącym zaprasza do składania ofert na zadanie: 
  
 Remonty bie Ŝące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010 

 
 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
2. Oferent winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
4. KaŜdy oferent przedłoŜy tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę 

zostanie wyłączony z postępowania. 
5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji przeznaczone są wyłącznie w celu 

przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani 
udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

6. Oferent ma obowiązek przed złoŜeniem oferty zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz 
przewidzieć cały zakres prac związanych z realizacją zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów. 
8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty wariantowej. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
10. Stwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe oferent podał nieprawdziwe informacje, istotne dla 

prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania 
11. Oferenci, którzy chcą skorzystać z przepisu jawności postępowania zgłaszają to w formie 

pisemnej. Zamawiający wyznaczy miejsce i termin wglądu do jawnych dokumentów 
postępowania. Wgląd do dokumentów nastąpi w siedzibie Zamawiającego w obecności członka 
Komisji Przetargowej w godzinach urzędowania. 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Roboty z zakresu naprawy dróg 
KOD CPV - 45233142-6. 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niŜej wymienionych zakresów: 
 

1. Zadanie nr 1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją 
2. Zadanie nr 2- remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym 
3. Zadanie nr 3 - remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym 
4. Zadanie nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem 
5. Zadanie nr 5 - remont dróg gruntowych pospółką 0-31,5mm PN-B-02480:1986 

 
Zakres rzeczowy zamówienia naleŜy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.  

W przypadku przedstawienia w ofercie zastosowania materiałów i urządzeń równowaŜnych 
powodujących konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w wycenie budowy naleŜy uwzględnić 
koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
pozwoleń i uzgodnień w terminie określonym w SIWZ.  

 
3. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 
4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamawiający ustala wymagane terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 
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- rozpocz ęcie  - nie później niŜ 7 dni od podpisania umowy. - zakończenie: - do 30 listopada 2010r.  
 
5 Warunki udziału 
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
 
 1) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym  w zakresie objętym 
zamówieniem; 
 2) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować  
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w  szczególności: 
 a) musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia  postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, co 
najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim  rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia , - potwierdzone referencjami 
b) musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, 
której zamierza powierzyć funkcje kierownika robót; osoba ta musi naleŜeć do właściwego samorządu 
zawodowego.  
W przypadku braku potencjału technicznego i osób wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia 
 3) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
 wykonanie zamówienia: 
 a) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
 prowadzonej działalności, na kwotę minimum wartości składanej oferty. 
 b) nie moŜe zalegać z opłatami na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń  
 Społecznych 
 4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  
 5) Udzieli gwarancji na wykonane roboty min. 6 miesięcy 
 6) Wniesie wadium 
  
6. WYMAGANE ZAŁ ĄCZNIKI, KTÓRE NALE śY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 
 1). Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem – wzór  
 formularza stanowi zał. Nr 1a, 1b,1c, 1d, 1e ( osobno dla ka Ŝdego zadania) 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
 działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  
 zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ  
 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. 

4) Kopie uprawnień posiadanych przez osoby wskazane na kierownika robót oraz zaświadczenia o 
przynaleŜności tej osoby do właściwego samorządu zawodowego. 

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez  
 kilku wykonawców (konsorcjum) – wykonawca winien załączyć do wniosku  
 pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.  
 Z treści pełnomocnictwa muszą wynikać jednoznacznie zapisy i ustalenia w zakresie: 
 - uczestników konsorcjum (wyszczególnienie wszystkich uczestników jako partnerów),  
 - wskazanie lidera konsorcjum wraz z upowaŜnieniem do reprezentowania pozostałych  
 uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do  
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia  publicznego, 
 - określenie celu zawarcia konsorcjum ( dla wspólnego przygotowania i złoŜenia oferty, a  następnie 
wspólnej realizacji niniejszego zamówienia publicznego), 
 - zakres rzeczowy prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego przez  
 poszczególnych uczestników konsorcjum. 
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7) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego  albo równowaŜne zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 ze zm.) wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
8) Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust.  
 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655 ze zm.), wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
9) Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego  oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpiecze ń  

 Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

10) Parafowany projekt umowy - Zał. Nr 2  
 11) Dowód wniesienia wadium. 
 
  
6.1. OŚWIADCZENIA WYMAGANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓW IEŃ 
PUBLICZNYCH 

 
1) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  
 na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – zał. Nr 3 (według załączonego wzoru) 
2) Oświadczenie, Ŝe oferent spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  
 publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) – zał. Nr 4 
(według załączonego wzoru) 
 
 

 6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 
 

PoniŜsze dokumenty naleŜy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 
 
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości 
w inny sposób. 
W przypadku składania oferty na więcej niŜ jedno zadania oferent załącza jeden komplet dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 
6.3. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA  
W przypadku dołączania do ofert dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oferent 
załącza: 
Oświadczenie oferenta określające, które informacje i dokumenty o ile takie wystąpią są tajemnicą 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003r.Nr 153, poz. 1503 ) Wszystkie informacje i dokumenty tajne naleŜy spiąć i 
umieścić w oddzielnej kopercie opisanej: „Informacje tylko dla Zamawiającego – tajemnica 
przedsiębiorstwa”. JeŜeli takie informacje znajdą się w innej części oferty, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ich ujawnienie – art. 96 ust. 3,4, Prawo zamówień publicznych.  
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
 1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo  
 zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w 
wysokości  
zadanie 1- 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
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zadanie 2- 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
zadanie 3- 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
zadanie4- 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) 
zadanie 5- 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) 
 
do dnia 24 marca 2009r. do godziny 12.00. 

2) Wadium moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr66 poz. 596, i Nr 126 
poz. 1824 ). 
- wadium wnoszone w formie pienięŜnej – dokonać przelewu na konto w Banku Pocztowym 

O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006. 
Na przelewie naleŜy umieścić informację: „Wadium – Przetarg na Remonty bieŜące dróg 
gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010”  (zadanie1, zadanie 2, zadanie 3, 
zadanie 4, zadanie 5) ( dołączyć kopię do oferty ) 

- wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, naleŜy dołączyć do oferty w 
formie kserokopii, a oryginał złoŜyć w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie w terminie określonym 
powyŜej.  

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niŜ pienięŜna, termin waŜności dokumentu 
stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie moŜe być krótszy niŜ termin związania z ofertą. 
JeŜeli termin waŜności (skutecznej realizacji) wadium ujawniony na powyŜszych dokumentach 
będzie krótszy to taka oferta będzie odrzucona ze względu na nieskutecznie wniesione wadium.  

3) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uwaŜa wadium, które w 
oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 

4) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) jeŜeli: 
- upłynął termin związania ofertą – 30 dni, 
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania tej umowy, 
- zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 

1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655) : 
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- który został wykluczony z postępowania, 
- którego oferta została odrzucona. 
ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, 
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do 
wniesienia protestu. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze 
zm.) jeŜeli wykonawca 
- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika 
to z przyczyn nie leŜących po jego stronie 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących 

po stronie wykonawcy 
7) JeŜeli 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. 

 
8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
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Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wszyscy oferenci pozostają związani ze złoŜoną przez siebie ofertą 
na okres 30 dni licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert. 
ZłoŜenie oferty nie zabezpieczonej wadium na w/w okres skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 
z postępowania. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte (trwale złączone w sposób 
uniemoŜliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki - zszyte) oraz posiadać kolejno ponumerowane 
zapisane strony. 

2) Oferent przedłoŜy ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Alternatywy nie będą brane pod uwagę, 

3) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

4) Załączniki winny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i 
postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku 
gdy jakakolwiek część powyŜszych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje „ nie dotyczy ” , 

5) Oferta, wszystkie dokumenty załączniki i oświadczenia wymienione w specyfikacji (kaŜda 
zapisana strona) muszą być napisane w języku polskim, na maszynie lub komputerze, 
ponumerowane opieczętowane pieczątką firmową i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, 

6) Ewentualne upowaŜnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami moŜe wydać 
osoba figurująca w akcie rejestracji firmy. UpowaŜnienie musi być dołączone do oferty. 

7) W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyŜsza kopia powinna 
być potwierdzona własnoręcznym podpisem upowaŜnionego przedstawiciela oferenta, 
poprzedzonym dopiskiem „za zgodno ść z oryginałem” i opatrzona datą stwierdzenia za 
zgodność, 

8) Miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez upowaŜnionego 
przedstawiciela oferenta, 

 
 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 

1) Cenę naleŜy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie),  
 obowiązujący podatek VAT (procentowo), cenę brutto (cyfrowo i słownie). 
2) Oferta cenowa musi obejmować cały zakres rzeczowy robót budowlano – montaŜowych i 

instalacyjnych objętych przedmiarem robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót i 
dokumentacją projektową przedmiotu zamówienia.  

3) Oferowaną cenę za całość robót budowlano – montaŜowych ( bez podatku i z podatkiem VAT 
netto – brutto ) naleŜy ustalić drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego – szczegółowego 
opracowanego w oparciu o załączone przedmiary, specyfikacje techniczna odbioru i wykonania 
robót oraz dokumentację projektową. 

4) Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 
powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złoŜonej przez Oferenta. 

5) KaŜdy z oferentów ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków 
placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu 
oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyŜ 
wyklucza się moŜliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub 
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

NaleŜy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z 
warunków realizacji oferent winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.  

6) Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie oferent. 
7) Nie dopuszcza się na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych w 

stosunku do dokumentacji projektowej oraz zaniŜania ceny oferty. Stwierdzone fakty stanowić 
będą podstawę odrzucenia oferty 

 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ramach ceny ofertowej miedzy innymi następujące 
elementy: 
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- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 

 - wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty energii 
elektrycznej i wody dla celów technologicznych, itp. 

8) Tak zaoferowana cena ( z podatkiem i bez podatku VAT ) dla zakresu rzeczowego ustalonego w 
SIWZ jest ceną umowną ofertową, która nie podlega waloryzacji. 

 
11. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH 
  

1) KaŜdy Oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów 
przetargowych w terminie nie późniejszym niŜ 6 dni, przed upływem terminu otwarcia ofert. 

2) Pytania Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.  
 Zamawiający niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali  
 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 
3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób 
modyfikacja przekazana będzie niezwłocznie wszystkim wykonawcą, którym przekazano 
specyfikacje i jest ona dla nich wiąŜąca. 

4) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłuŜeniu 
terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów. 

 
12 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1) Kompletną ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch zamkniętych kopertach. 
 Na kopercie zewnętrznej muszą się znaleźć następujące oznaczenia: 

 Oferta na zadanie ,, Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-
2010”  
tytuł zadania/zadań ................................................................................................. 

 
 - nie otwiera ć przed dniem 25 marca 2009 roku, przed godzin ą 10.30 

 
Oprócz opisu j/w na kopercie wewnętrznej winna znaleźć się nazwa i adres oferenta. 

 2) Zamkniętą i zapieczętowaną kopertę zawierającą ofertę naleŜy składać w terminie do dnia  
25 marca 2009 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III 
Sobieskiego 1, pokój nr 202, I pi ętro sekretariat 

3) Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert przesłanych pocztą, jeŜeli nie zostaną doręczone 
zamawiającemu do czasu wyznaczonego na składanie ofert. 

4) Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyŜej zostaną 
zwrócone oferentom nie otwarte, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane. 

 
13. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 

 
1) Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe 

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji, 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i 
oznaczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi oferty, a koperta będzie dodatkowo 
oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE” . 

3) Oferent nie moŜe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 
ofert, 

4) Koperty oznakowane napisem „WYCOFANIE”  zostaną otwarte i przeczytane jako pierwsze. 
Oferty których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Oferentowi bez otwierania. 

 
14. OTWARCIE I OCENA OFERT 
 

1) Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
2) Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2009  w siedzibie Urzędu Gminy 

w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 II pi ętro pok. 301 o godzinie 10.30 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołanie rzeczoznawców do oceny ofert. 
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4) Oferty złoŜone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6) Przy otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci lub ich przedstawiciele. W przypadku 
nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi informację z 
otwarcia ofert, na pisemny wniosek oferenta. 

7) Po otwarciu kaŜdej koperty z ofertą Zamawiający ogłosi: 
- nazwę i adres oferenta, 
- cenę oferty, 

8) Dalsze prace Komisji Przetargowej odbędą się bez udziału oferentów. 
9) Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty waŜne, spełniające wymagania ustawy o 

zamówieniach publicznych i warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
10) Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 
11) Nie spełnienie chociaŜby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem oferenta z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
12) Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( 

Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, 
jeŜeli: 

a. jest niezgodna z ustawą, 
b. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
c. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na 

podstawie art. 88, ustawy Prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczaniu ceny, 
g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
h. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

 15. TRYB śĄDANIA WYJA ŚNIEŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO OD WYKONAWCY ODNOŚNIE TREŚCI  
 ZŁOśONYCH OFERT ORAZ POPRAWKI OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARS KICH  
 I RACHUNKOWYCH 
 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem ust. 2 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
jak równieŜ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz , niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

 
16. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  
 I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
 

CENA (z podatkiem VAT nie podlega waloryzacji) za zakres przedmiotu zamówienia – 100% 
oceny oferty 

 
 
 
 
Kryterium wymierne – obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według wzoru: 
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 cena najniŜsza 
Ko = ----------------------- x 100 
 cena badana 
 
Maksymalna ilość punktów w powyŜszym kryterium wynosi 100 
 
KaŜdy z członków Komisji Przetargowej dokona indywidualnej oceny kaŜdej oferty na „Karcie 
indywidualnej oceny ofert” Druk ZP-20 
 
Punkty uzyskane przez poszczególnych oferentów od kaŜdego członka Komisji Przetargowej 
zostaną zsumowane i wpisane do „Streszczenia oceny i porównania złoŜonych ofert” Druk ZP-21 
Oferent, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do zrealizowania 
zamówienia publicznego. 
 
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych oraz wszystkim Oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.  
 
Do Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający wyśle odrębne pismo określające 
termin i miejsce zawarcia umowy. 

 
 
17. ZAWARCIE UMOWY 
 

1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który 
spełni  

 wszystkie wymagania SIWZ oraz, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 
2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy  
 Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 
3) JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. będzie uchylał się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe będą miały miejsce 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust l ustawy. 

 
19. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY 
UPOWAśNIONE DO KONTAKTOWANIA SI Ę Z OFERENTAMI 
 
 Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami upowaŜnieni są:  
 - w sprawie przedmiotu zamówienia :Jan Brzozowski, Zbigniew Tomczyk tel. 089 676 07 30 (J. 
Brzozowski) 089 676 07 31 (Z. Tomczyk) 
 - w sprawie treści SIWZ: Magdalena Wajdyk, tel. 089 676 07 32 
 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej. 
Zamawiający oświadcza, Ŝe nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.  
 
 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 
 
Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznali, Ŝe ich interes prawny 
doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie „Prawo 
zamówień publicznych” przysługują środki ochrony w postaci protestu, zgodnie z działem VI – Środki 
ochrony prawnej - ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 ze zm.) 
 
 
21. UNIEWAśNIENIE PRZETARGU 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia przetargu zgodnie z art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) gdy:  
- nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć, 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 
- postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
 
O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający poinformuje Oferentów podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
 
22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655) ze stosownymi aktami wykonawczymi, Prawo Budowlane (Tekst 
jednolity Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z póź.zmian ), Prawo Ochrony Środowiska  
( Dz.U. Nr 62 poz 627 z dnia 27.01.2001r). 
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Załącznik nr 1a 

Pieczęć adresowa Oferenta (Lidera konsorcjum) 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  

 

 ,,Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010” 
 Zadanie nr 1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją 

 
 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 

l. Oferta została złoŜona przez ................................................................................................ 
podać nazwę i adres oferenta 

składającego ofertę, w przypadku 

konsorcjum nazwa i adres lidera 

konsorcjum działającego w imieniu: 

- własnym* 

konsorcjum składającego się 

* niepotrzebne skreślić 

 

podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

 

 

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. 
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2.1. Wynagrodzenie za realizację 1m 2 zamówienia (netto ) wynosi .................................. zł 

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

 

podatek VAT wynosi ...........% 

Wynagrodzenie za realizację 1 m 2 zamówienia (brutto) wynosi ........................................... zł  

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

 
2.2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną niezmienną bez względu na to, czy cena 

objętych zamówieniem robót budowlano-montaŜowych przewidzianych do wykonania była właściwie 

obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały 

poziomowi cen w okresie ich wykonywania. 

3. Oświadczenia  

3.1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane: 

 - w terminie do 30 listopada 2010r.  

3.2. Udzielamy gwarancji na poszczególne elementy robót na okres............................. 

3.3. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złoŜenia oferty. 

3.4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr 6  

3.5. Oświadczam/y, Ŝe przyjmujemy bez uwag warunków Zamawiającego zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień określonych we wzorze umowy, 
 
3.6. Oświadczam/y, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji projektowej 
 
3.7. Oświadczam/y, Ŝe wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z placem budowy i uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązuje się na czas realizacji 
ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk Ŝywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek 
działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich…itd. 

3.8. Oświadczam/y, Ŝe oferent przeanalizował dokumentację projektową i nie wnosi do niej uwag.  
 
 
3.9. Wadium w wysokości .......................... zostało wniesione w dniu ......................... w formie 

……………………. 

4. Załączniki do niniejszej oferty stanowią 

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

5. Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach. 

Dała podpisania oferty ................. Podpis/y …………………........... 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1b 

Pieczęć adresowa Oferenta (Lidera konsorcjum) 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  

 

 ,,Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010” 
 Zadanie nr 2- remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym 

 
 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 

l. Oferta została złoŜona przez ................................................................................................ 
podać nazwę i adres oferenta 

składającego ofertę, w przypadku 

konsorcjum nazwa i adres lidera 

konsorcjum działającego w imieniu: 

- własnym* 

konsorcjum składającego się 

* niepotrzebne skreślić 

 

podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

 

 

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. 
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2.1. Wynagrodzenie za realizację 1m 2 zamówienia (netto ) wynosi .................................. zł 

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

 

podatek VAT wynosi ...........% 

Wynagrodzenie za realizację 1 m 2 zamówienia (brutto) wynosi ........................................... zł  

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

 
2.2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną niezmienną bez względu na to, czy cena 

objętych zamówieniem robót budowlano-montaŜowych przewidzianych do wykonania była właściwie 

obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały 

poziomowi cen w okresie ich wykonywania. 

3. Oświadczenia  

3.1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane: 

 - w terminie do 30 listopada 2010r.  

3.2. Udzielamy gwarancji na poszczególne elementy robót na okres............................. 

3.3. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złoŜenia oferty. 

3.4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr 6  

3.5. Oświadczam/y, Ŝe przyjmujemy bez uwag warunków Zamawiającego zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień określonych we wzorze umowy, 
 
3.6. Oświadczam/y, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji projektowej 
 
5.7. Oświadczam/y, Ŝe wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z placem budowy i uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązuje się na czas realizacji 
ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk Ŝywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek 
działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich…itd. 

5.8. Oświadczam/y, Ŝe oferent przeanalizował dokumentację projektową i nie wnosi do niej uwag.  
 
 
5.9. Wadium w wysokości .......................... zostało wniesione w dniu ......................... w formie 

……………………. 

6. Załączniki do niniejszej oferty stanowią 

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

7. Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach. 

Dała podpisania oferty ................. Podpis/y …………………........... 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1c 

Pieczęć adresowa Oferenta (Lidera konsorcjum) 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  

 

 ,,Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010” 
 Zadanie nr 3 - remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym 

 
 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 

l. Oferta została złoŜona przez ................................................................................................ 
podać nazwę i adres oferenta 

składającego ofertę, w przypadku 

konsorcjum nazwa i adres lidera 

konsorcjum działającego w imieniu: 

- własnym* 

konsorcjum składającego się 

* niepotrzebne skreślić 

 

podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

 

 

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. 
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2.1. Wynagrodzenie za realizację 1m 2 zamówienia (netto ) wynosi .................................. zł 

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

 

podatek VAT wynosi ...........% 

Wynagrodzenie za realizację 1 m 2 zamówienia (brutto) wynosi ........................................... zł  

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

 
2.2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną niezmienną bez względu na to, czy cena 

objętych zamówieniem robót budowlano-montaŜowych przewidzianych do wykonania była właściwie 

obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały 

poziomowi cen w okresie ich wykonywania. 

3. Oświadczenia  

3.1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane: 

 - w terminie do 30 listopada 2010r.  

3.2. Udzielamy gwarancji na poszczególne elementy robót na okres............................. 

3.3. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złoŜenia oferty. 

3.4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr 6  

3.5. Oświadczam/y, Ŝe przyjmujemy bez uwag warunków Zamawiającego zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień określonych we wzorze umowy, 
 
3.6. Oświadczam/y, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji projektowej 
 
7.7. Oświadczam/y, Ŝe wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z placem budowy i uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązuje się na czas realizacji 
ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk Ŝywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek 
działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich…itd. 

7.8. Oświadczam/y, Ŝe oferent przeanalizował dokumentację projektową i nie wnosi do niej uwag.  
 
 
7.9. Wadium w wysokości .......................... zostało wniesione w dniu ......................... w formie 

……………………. 

8. Załączniki do niniejszej oferty stanowią 

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

9. Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach. 

Dała podpisania oferty ................. Podpis/y …………………........... 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1d 

Pieczęć adresowa Oferenta (Lidera konsorcjum) 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  

 

 ,,Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010” 
 Zadanie nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem 
  

 
 
 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 

l. Oferta została złoŜona przez ................................................................................................ 
podać nazwę i adres oferenta 

składającego ofertę, w przypadku 

konsorcjum nazwa i adres lidera 

konsorcjum działającego w imieniu: 

- własnym* 

konsorcjum składającego się 

* niepotrzebne skreślić 

 

podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

 

 

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. 
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2.1. Wynagrodzenie za realizację 1m 2 zamówienia (netto ) wynosi .................................. zł 

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

 

podatek VAT wynosi ...........% 

Wynagrodzenie za realizację 1 m 2 zamówienia (brutto) wynosi ........................................... zł  

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

 
2.2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną niezmienną bez względu na to, czy cena 

objętych zamówieniem robót budowlano-montaŜowych przewidzianych do wykonania była właściwie 

obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały 

poziomowi cen w okresie ich wykonywania. 

3. Oświadczenia  

3.1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane: 

 - w terminie do 30 listopada 2010r.  

3.2. Udzielamy gwarancji na poszczególne elementy robót na okres............................. 

3.3. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złoŜenia oferty. 

3.4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr 6  

3.5. Oświadczam/y, Ŝe przyjmujemy bez uwag warunków Zamawiającego zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień określonych we wzorze umowy, 
 
3.6. Oświadczam/y, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji projektowej 
 
9.7. Oświadczam/y, Ŝe wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z placem budowy i uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązuje się na czas realizacji 
ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk Ŝywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek 
działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich…itd. 

9.8. Oświadczam/y, Ŝe oferent przeanalizował dokumentację projektową i nie wnosi do niej uwag.  
 
 
9.9. Wadium w wysokości .......................... zostało wniesione w dniu ......................... w formie 

……………………. 

10. Załączniki do niniejszej oferty stanowią 

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

11. Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach. 

Dała podpisania oferty ................. Podpis/y …………………........... 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1e 

Pieczęć adresowa Oferenta (Lidera konsorcjum) 

Miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie:  

 

 ,,Remonty bieŜące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010” 
 Zadanie nr 5 - remont dróg gruntowych pospółką 0-31,5mm PN-B-02480:1986 

 
 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 

l. Oferta została złoŜona przez ................................................................................................ 
podać nazwę i adres oferenta 

składającego ofertę, w przypadku 

konsorcjum nazwa i adres lidera 

konsorcjum działającego w imieniu: 

- własnym* 

konsorcjum składającego się 

* niepotrzebne skreślić 

 

podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 

 

 

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. 
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2.1. Wynagrodzenie za realizację 1m 2 zamówienia (netto ) wynosi .................................. zł 

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

 

podatek VAT wynosi ...........% 

Wynagrodzenie za realizację 1 m 2 zamówienia (brutto) wynosi ........................................... zł  

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

 
2.2. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest ceną niezmienną bez względu na to, czy cena 

objętych zamówieniem robót budowlano-montaŜowych przewidzianych do wykonania była właściwie 

obliczona pod względem ilości (przedmiary) oraz czy ceny jednostkowe robót w ofercie odpowiadały 

poziomowi cen w okresie ich wykonywania. 

3. Oświadczenia  

3.1. Oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie zrealizowane: 

 - w terminie do 30 listopada 2010r.  

3.2. Udzielamy gwarancji na poszczególne elementy robót na okres............................. 

3.3. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złoŜenia oferty. 

3.4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr 6  

3.5. Oświadczam/y, Ŝe przyjmujemy bez uwag warunków Zamawiającego zawartych w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowień określonych we wzorze umowy, 
 
3.6. Oświadczam/y, Ŝe Ŝądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w dokumentacji projektowej 
 
11.7. Oświadczam/y, Ŝe wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z placem budowy i uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia oraz zobowiązuje się na czas realizacji 
ubezpieczyć przedmiot umowy od następstw klęsk Ŝywiołowych, zniszczeń powstałych wskutek 
działania lub niedopatrzenia wykonawcy, nieszczęśliwych wypadków osób trzecich…itd. 

11.8. Oświadczam/y, Ŝe oferent przeanalizował dokumentację projektową i nie wnosi do niej uwag.  
 
 
11.9. Wadium w wysokości .......................... zostało wniesione w dniu ......................... w formie 

……………………. 

12. Załączniki do niniejszej oferty stanowią 

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

13. Oferta została złoŜona na ............ ponumerowanych stronach. 

Dała podpisania oferty ................. Podpis/y …………………........... 

*niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 2 

  
  
 
zawarta dnia ........................................... w Ostródzie pomiędzy Gmin ą Ostróda  z siedzibą 
14 - 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 reprezentowaną przez:  
 
1. Gustawa Marka Brzezina - Wójta Gminy 
 z kontrasygnat ą Skarbnika Gminy - Marii Andrychowskiej   
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
...................................................................................................................................................................

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

reprezentowanym przez : 
 
1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1. 
 

W oparciu o przeprowadzony w dniu ..............................przetarg nieograniczony Zamawiający 
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty : 
 
 „ Remonty bie Ŝące dróg gminnych  
 na terenie gminy Ostróda w latach 2009 - 2010 „  w zakresie 
 
Zadanie I ................................... PLN netto /m2........................................ PLN brutto/m2 
Zadanie II ................................... PLN netto /m2........................................ PLN brutto/m2 
Zadanie III ................................... PLN netto /m2........................................ PLN brutto/m2 
Zadanie IV ................................... PLN netto /m2........................................ PLN brutto/m2 
Zadanie V ................................... PLN netto /m2........................................ PLN brutto/m2 
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie robót objętych umową Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z obmiaru 
wykonanych robót wg stawek jednostkowych określonych w § 1 umowy. 

2. W przypadku znacznych róŜnic grubości warstwy wbudowanego materiału w stosunku  
 do załoŜonej średniej cena za 1m2 będzie ustalona proporcjonalnie do grubości 
 wbudowanej warstwy. 
3. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie w okresach miesięcznych w oparciu 

o protokolarny ich odbiór dokonany przez obydwie strony..  
4. NaleŜność za wykonane roboty Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 

z załączonym protokołem odbioru robót na konto Wykonawcy w  
............................................................................................................................................. 

5. Za zwłokę w płatnościach określonych w § 2 ust.3 Wykonawca moŜe naliczyć odsetki w  
 wysokości ustawowej. 
 

§ 3 
 

1, Termin realizacji robót określa się od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2010r. 
 sukcesywnie w miarę potrzeb zgłoszonych przez zamawiającego. 
2. Rozpoczęcie robót będzie następować w ciągu 2 dni licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

od Zamawiającego określającego zakres, lokalizację oraz termin wykonania.  
3. Roboty zanikające / ulegające zakryciu / Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do  

odbioru pod rygorem nie uznania wykonania robót. 

U M O W A - PROJEKT  
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4. Nie przystąpienie Wykonawcy do rozpoczęcia robót lub nie wykonania ich w terminie  
 określonym w § 3 ust 2 powoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w  
 wysokości 0,1% za kaŜdy dzień zwłoki od naleŜnego wynagrodzenia brutto. 
5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres. 6 m-cy 

licząc od daty końcowego odbioru.  
  

§ 4 
 
1. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego bądź teŜ wadliwego wykonania robót, Zamawiający moŜe 
potrącić - w przypadku wad trwałych lub wstrzymać - w przypadku wad dających się usunąć, do 20 % 
naleŜnego za dany okres wynagrodzenia (bez VAT). 
2. W przypadku, gdy kary umowne w § 4 ust.1 nie pokryją szkody powstałej na skutek nie wykonania 
lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie 
uzupełniające na zasadach ogólnych.  
  

§ 5 
 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłowe  
 oznakowanie prowadzonych robót oraz pokrywa wszelkie zaistniałe u uŜytkownika dróg  
 szkody, powstałe wskutek zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca robót nie moŜe powierzyć wykonania zadania innej osobie bez zgody  
 Zamawiającego 

§ 6 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy  
 nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z 
tytułu  wykonania części umowy. 
2. W przypadku stwierdzenia nie wywi ązywania si ę którejkolwiek ze stron z warunków  
 okre ślonych niniejsz ą umow ą, strona druga mo Ŝe rozwi ązać umow ę w trybie  
 natychmiastowym. 
3. Rozwiązanie umowy określone w ust. 2 w szczególności moŜe nastąpić w przypadku  nie 
przestrzegania prawa budowlanego, realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, nie 
zachowywania terminów rozpoczęcia i zakończenia robót bądź teŜ licznego  
 powtarzania się zaniedbywania obowiązków wynikających z umowy 
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 i 3, rozliczenie robót  
 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

 
 

§ 7 
 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją robót z upowaŜnienia Zamawiającego sprawował będzie  
 inspektor d/s dróg - Zbigniew Tomczyk upr. bud. Nr 287/92/OL  
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację zamówienia jest :  
 kierownik robót - ................................................................................................................. 
  

 
§ 8 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem 
Cywilnym, prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych 
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny. 
 

§ 10. 
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Umowa sporządzona została w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
kaŜdej ze stron. 
 
  
 
 
 W Y K O N A W C A :                                                                          Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Załącznik Nr 3 

  
 

o nie podleganiu wykluczeniu z post ępowania 
 
 
Nazwa wykonawcy: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 
Adres: ............................................................................................... 
 .............................................................................................. 
 
 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy prawo zamówie ń publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm .) 

 
 

Treść art. 24 ustawy prawo zamówie ń publicznych z ubiegania si ę o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza si ę: 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania.  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego; 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3.  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 
67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŜeniem 
art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą.  
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŜeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 
 
 
 

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

 podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
 wykonawcy 

 
 
Miejscowość, data ………….. 
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Załącznik Nr 4 

 
OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 22 ust. 1  
Ustawy prawo zamówie ń publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm .) 

 
 
 
 
Nazwa wykonawcy: ................................................................... 
 ................................................................... 
 
Adres wykonawcy: .................................................................... 
 ................................................................... 
 
 

Oświadczam/O świadczamy*, Ŝe 
   
1. posiadam/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
3. znajduję się/znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
4. nie podlegam/nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam/-my* własnoręcznym podpisem/podpisami* 

świadom/świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego. 

 
 
 
 
................................. 
Miejscowość, data 
 podpis/podpisy ..................................... 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 5 
 

P E R S O N E L 
przewidziany do realizacji inwestycji 

 
 
Nazwa Przedsiębiorstwa .....................................................................  
 ..................................................................... 
Adres Przedsiębiorstwa ..................................................................... 
Nr telefonu ...................................... Nr teleksu/fax .................................... 
 

 Nazwisko i imi ę,  
Numer uprawnie ń, numer 
zaświadczenia z OIIB 

Wykszt ał-
cenie 

 Proponowane   
 przeznaczenie  

Lata 
doświa
dczenia 

Opis do świadcze ń 
(techniczne, 
kierownicze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 ............................................ 
 podpis upowaŜnionego  
 przedstawiciela wykonawcy  
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załącznik nr 6  
 Miejscowość, data ………………….. 

  

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  

NaleŜy wymienić zakres Prac przeznaczony dla Podwykonawców. 
 

 
Podwykonawca 
(nazwa, adres)  

Zakres rzeczowy 
podzlecenia  

Udział pro-
centowy 
podzlecenia  

Kwota naleŜna za 
wykonanie podzlecenia 

    

 
 
 
 

………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   33

 
 
 
 Miejscowość, data ……………………. 
 

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

 
Nazwa Przedsi ębiorstwa .............................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Adres Przedsi ębiorstwa ................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu ....................................... Numer fax ........................................ 
 
Wykaz przedsi ęwzięć zrealizowanych w ci ągu ostatnich 5 lat, potwierdzone referencjami - co 
najmniej 2 zadania o warto ści i charakterze przedmiotu zamówienia.  
 
 

Rodzaj robót 
 
 

Całko-
wita 

warto ść 

Warto ść 
za któr ą 
oferent 

był 
odpowie
-dzialny  

Czas realizacji 
Nazwa 
zleceniodawcy  Wymaga-

nia 
specjalne 

Początek Zako ńcze-
nie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

......................... dnia ......................... ............................................... 
 podpis i pieczęć oferenta 

 
 
 
 
 
  

 

Załącznik nr 7  


