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Ustronie Morskie, 28 marca 2011r. 

  PR.271.2.2011.PRI 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 
ul. Rolna 2  
78-111 Ustronie Morskie  

TEL.(94) 35 15 535  

FAX. (94) 35 15 597 
E-mail: ustronie–mor@post.pl 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest : 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki drogowej samojezdnej o mocy minimum 
120 KW. Prace będą wykonywane wg ustaleń zamawiającego. Zlecenia będą udzielane cząstkowo 

wybranemu Wykonawcy zgodnie z posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. Zakłada 
się, że  szacunkowa łączna wielkość roboczogodzin pracy równiarki nie przekroczy 350, natomiast długość 
dróg gminnych wynosi 97,2 km. Zakres prac będzie obejmował naprawę bieżącą (cząstkową) dróg o 
nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2011 r. polegającą na: 
1. Wbudowaniu w nawierzchnię dróg – położonych na terenie miejscowości Rusowo, Kukinka, Kukinia, 

Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Bagicz  
a) Żużla (szacunkowa ilość ca 100 t w skali roku) 
b) Kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm (szacunkowa ilość ca 200 t w skali roku) 
c) Mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm (szacunkowa ilość ca 400 t w 

skali roku) 
2. Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni równiarką (szacunkowa powierzchnia: 350 roboczogodzin) 

 

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie powyższych wielkości stosownie do posiadanych 
środków w budżecie. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu umowy zawiera Instrukcja załączona do SIWZ i 
będącą załącznikiem do niniejszej umowy.  

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających: nie  

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

                                                    45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

II.1.7) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Prace będą wykonywane w roku 2011, maksymalnie do 31 grudnia 2011 r. wg ustaleń zamawiającego z 
uwzględnieniem możliwości budżetowych jednostki oraz jej potrzeb. Wykonawca musi przystąpić do zleconych 

prac w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zlecenia w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
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III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie pobiera się  

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 

W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o 
spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, 
że wykonał co najmniej 2 (dwie) prace w zakresie profilowania dróg gruntowych przy użyciu równiarki o 
wartości minimum 5.000,00 zł /brutto/ każda. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jest spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że posiada:  
a. równiarkę drogową – min 1 jednostka o mocy min 120 KW 

b. ładowarkę lub koparko-ładowarkę – min 1 jednostka 
c. środki transportowe o ładowności min 8 t. – min 1 jednostka 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający informuje, że 
wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jest spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 50.000,00 zł /brutto/. 
 
Zamawiający dokona spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowania kryterium spełnia-
nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ 
wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie wynikać, iż w/w 

warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy (art. 26 ust. 2a). 
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełnia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy należy przedłożyć: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

2) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 
6 do SIWZ. 

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
należy przedłożyć:  

1) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do 
SIWZ.  

2) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z 
właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert) 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
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opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

4) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert) 

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:  

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM  

Nie dotyczy 

III.6) INNE DOKUMENTY 

1) Wypełniony ,,Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wypełniony ,,Formularz oferty cenowej” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. 
3) Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:  

cena brutto – 100% 
Najniższa oferowana cena /cena oferowana w badanej ofercie x 100 % 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: zmiana wielkości 
zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy): www.ustronie-morskie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
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Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 
ul. Rolna 2  

78-111 Ustronie Morskie  
pok. 18 

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: nie dotyczy 

IV.4.4) Miejsce i termin składania ofert: 

   Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 
ul. Rolna 2  
78-111 Ustronie Morskie  
Sekrertariat 

     Termin składania: 12.04.2011r. do godziny –  10:00 

IV.4.5) Termin związania ofertą :  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy 

IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: nie dotyczy 

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nie dotyczy 

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień: nie dotyczy 

IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy 

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej: nie 
dotyczy 

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy 

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy 

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji 
elektronicznej): nie dotyczy  

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej): nie dotyczy 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  nie dotyczy 

IV.4.17) 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 
dotyczy 

IV.4.18) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: nie dotyczy 
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Urząd Gminy w Ustroniu Morskim  

ul. Rolna 2  

78-111 Ustronie Morskie  
tel. 094 35-14-190 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

S I W Z 

na 
 

         

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych z 

wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie 

Ustronie Morskie” 
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 

o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego w art. 

11 ust.8 
 

 

 

 

 

 
działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zamawiający. 

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim 

ul. Rolna 2  

78-111 Ustronie Morskie  

TEL.(94) 35 15 535  

FAX. (94) 35 15 597 

E-mail: ustronie–mor@post.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Przetarg nieograniczony  o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego 

w art. 11 ust.8 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest : 

 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki drogowej 

samojezdnej o mocy minimum 120 KW. Prace będą wykonywane wg ustaleń 

zamawiającego. Zlecenia będą udzielane cząstkowo wybranemu Wykonawcy 

zgodnie z posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. 

Zakłada się, że  szacunkowa łączna wielkość roboczogodzin pracy równiarki 

nie przekroczy 350, natomiast długość dróg gminnych wynosi 97,2 km. 

Zakres prac będzie obejmował naprawę bieżącą (cząstkową) dróg o 

nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2011 r. 

polegającą na: 

1. Wbudowaniu w nawierzchnię dróg – położonych na terenie miejscowości 

Rusowo, Kukinka, Kukinia, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Bagicz  

a) Żużla (szacunkowa ilość ca 100 t w skali roku) 

b) Kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm (szacunkowa ilość ca 

200 t w skali roku) 

c) Mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm 

(szacunkowa ilość ca 400 t w skali roku) 

2. Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni równiarką (szacunkowa 

powierzchnia: 350 roboczogodzin) 

 

Kod CPV: 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

          45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

 

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie powyższych wielkości 

stosownie do posiadanych środków w budżecie. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu 

umowy zawiera Instrukcja załączona do SIWZ i będącą załącznikiem do niniejszej 

umowy.  

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 

ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia. 



    

Prace będą wykonywane w roku 2011, maksymalnie do 31 grudnia 2011 r. wg ustaleń 

zamawiającego z uwzględnieniem możliwości budżetowych jednostki oraz jej potrzeb. 

Wykonawca musi przystąpić do zleconych prac w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania 

zlecenia w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają ich obowiązek:  

W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 (dwie) prace w zakresie profilowania dróg 

gruntowych przy użyciu równiarki o wartości minimum 5.000,00 zł /brutto/ każda. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:  

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:  

a. równiarkę drogową – min 1 jednostka o mocy min 120 KW 

b. ładowarkę lub koparko-ładowarkę – min 1 jednostka 

c. środki transportowe o ładowności min 8 t. – min 1 jednostka 

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jest 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę ubezpieczenia co najmniej 50.000,00 zł /brutto/. 

 

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 

zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści 

załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione 

warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

 

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony ,,Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Wypełniony ,,Formularz oferty cenowej” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 

do SIWZ. 

3) Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. W celu wykazania spełnia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy należy przedłożyć: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 



publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

2) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu 

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

– z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. 

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

należy przedłożyć:  

1) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru 

– załącznik nr 4 do SIWZ.  

2) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

4) Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 SIWZ - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, z podaniem 

adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta 

elektroniczna).  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na 

adres zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do 

zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu 

zamawiającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji.  

4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 



oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za 

pomoc faksu lub pocztą elektroniczną. 

5. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dzieli wyjaśnień 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 10.5.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego po 

05.04.2011r., zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o 

którym w pkt 10.5.2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek 

o wyjaśnienie treści siwz bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane 

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, beż ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie 

internetowej określonej w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania.  

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  

 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Grzegorz Czachorowski, tel. 94/35 14 180 

 

12. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium 

 

13. Termin związania ofertą. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym wg. załącznika nr 1 do SIWZ, 

podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta powinna 

zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty oraz informację o 

korzystaniu z zasobów innych podmiotów. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, zobowiązany jest w 

ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej zasadzie oraz zobowiązany jest 

udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w 

szczególności jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

3. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ.  

4. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie 

wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 9 SIWZ, należy do oferty 

załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.  Niedopuszczalne jest złożenie kopii 

dokumentu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność przez osobę, której udzielono 

pełnomocnictwa. 

5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta i załączyć do oferty 

dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do reprezentowania Wykonawców 

występujących wspólnie. 



6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była 

spięta, miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być 

podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem pkt 14.4. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je 

złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści 

oferty, nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np. 

zaklejanie, zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez 

przekreślenie zmienianej treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Oferty należy składać opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemożliwiać 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia śladów otwierania. 

10. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: 

 

„Oferta na przetarg pn. 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki  

         samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie 

Nie otwierać przed dniem 12.04.2011r., godz.10:00”. 

 

11. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić napis jak wyżej oraz podać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części 

oferty stanowiących część niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej 

kopercie wewnętrznej, oznaczonej jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawna oferty”. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży 

Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem: „Zmiana” 

lub „Wycofanie”. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskie ul. Rolna 2  78-

111 Ustronie Morskie w sekretariacie nie później niż 12.04.2011r. do godziny  1000. 

Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w 

nieotwartych kopertach wewnętrznych. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data 

wpływu oferty do zamawiającego. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 

12.04.2011r. w siedzibie zamawiającego na ulicy Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie w 

pokoju nr 11 o godzinie  1030. 

 

16. Opis sposobu obliczania ceny. 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ (w tym koszty transportu) oraz obejmować koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

Sposób obliczenia ceny:  

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania obliczona przez pomnożenie cen 

jednostkowych przez przewidywaną ilość zamówień służy wyłącznie do porównania 

złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia.  

 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych. 



 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz   z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:  

cena brutto – 100% 

Najniższa oferowana cena /cena oferowana w badanej ofercie x 100 % 

 

 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

– wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych ocenianych 

wykonawcach, 

– wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

– wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.  

2. Miejsce i termin zawarcia umów zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało ono 

przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny 

sposób. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona 

tylko jedną ofertę lub gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy możliwe jest zawarcie umowy przed upływem wyżej wymienionych terminów.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

5. W przypadku wygrania postępowania przez Wykonawców składających ofertę wspólną  

będą oni mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę konsorcjum 

zawierający co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie będzie krótszy, niż okres obejmujący 

realizację     zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem  zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 

czasie realizacji robót objętych umową i w związku z tym powinien zawrzeć odpowiednie 

umowy ubezpieczeniowe. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży 

zamawiającemu zawarte oryginały umowy ubezpieczenia w zakresie OC, gdzie suma 

ubezpieczenia z zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będzie mniejsza niż 50 000,00 

złotych. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o zamówienie. 

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

 
Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 7 do SIWZ). 



Dopuszczalne przyczyny zmian do umowy: 

 - zmiana wielkości zamówienia 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. W 

ostatecznym trybie przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia 

odwołania lub skargi do sądu regulują Przepisy art. od 180 do 198a ustawy Pzp. 

 
23. Udział podwykonawców. 

Główne roboty muszą być wykonywane przez Wykonawcę.  

 

24. Rękojmia  

Strony rozszerzą uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu rękojmi, m.in. 

przez przedłużenie czasu trwania rękojmi do 12 miesięcy na wykonane w ramach 

danego zamówienia. Szczegółowe postanowienia zawarte są w projekcie umowy. 

 

25. Inne istotne warunki i postanowienia 

Zamawiający zastrzega, iż zakres robót może ulec zmianie w zależności od posiadanych 

środków w budżecie i faktycznych potrzeb. Określone w SIWZ i ogłoszeniu maksymalne 

liczby ton  i m2 nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony wykonawcy. 

 
26. Informacje dotyczące art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający przewiduje porozumiewania się pocztą elektroniczną.  
3. Zamawiający nie  przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  
4. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej.  

5. Zamawiający nie  przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy  

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) Formularz cenowy  

3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

5) Wykaz wykonanych robót  

6) Wykaz urządzeń technicznych  

7) Projekt umowy  

 

 

 

Sporządził 

 

Zatwierdził                  
 

     

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

       pieczęć wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki 

samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie” 

 

 

Zamawiający: Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 ; 78-111 Ustronie Morskie 

 

Data sporządzenia oferty: _________________________ 

 

Nazwa Wykonawcy i adres: _________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

REGON:  ________________________   NIP: ________________________    

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia Publicznego według cen jednostkowych podanych w formularzu. 

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania* obliczona przez przemnożenie cen 

jednostkowych przez szacunkowe wielkości zamówienia wynosi …………………….. zł brutto 

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

 w tym podatek VAT w stawce …  %  = ……………… zł  

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

 

 

Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,  

2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

 

 
 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2011r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

* Maksymalna wartość nominalna zobowiązania obliczona przez przemnożenie cen jednostkowych przez 
szacunkowe wielkości zamówienia służy wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

pieczęć wykonawcy 

Tabela cenowa 

Nazwa czynności 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Jednostka 

miary 

Szacunkowa 

wielkość 

zamówienia 
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto 

 a b c d = a x c e f = d + e 

wbudowanie w nawierzchnię dróg żużla  
t 

100    

wbudowanie w nawierzchnię dróg gruzu kruszonego 

frakcji 0-63 mm  
 t 200    

wbudowanie w nawierzchnię dróg mieszanki 

kruszywa do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm 
 t 400    

Razem: 
   

profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni równiarką   
rb/h 

350    

Razem:    

UWAGA! 

- Poszczególne ceny winny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, 

- Szacunkowa wielkość zamówienia służy wyłącznie do obliczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania oraz porównania 

ofert. 

- Szacunkową wielkość zamówienia ustalono na podstawie wielkości występujących w I kw. roku 2011 

- Do umowy z wybranym Wykonawcą zostaną przeniesione wyłącznie ceny jednostkowe. 

 

 

 

 

 
……………………….., dnia …...……………..….. 2011r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
* Maksymalna wartość nominalna zobowiązania obliczona przez przemnożenie cen jednostkowych przez szacunkowe wielkości zamówienia służy wyłącznie do porównania 
złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

  

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 

specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 

 
……………………….., dnia …...……………..….. 2011r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr  4 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do 

wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 

upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia 

układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania 

przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych 

płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego 

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 

zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

 

 

 

……………………….., dnia …...……………..….. 2011r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                              (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

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

Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka) 

 
 
 

 
WYKAZ  

wykonanych prac podobnych  

 
 

 

  
 

lp. Opis  wykonanych prac 
podobnych 

Podmiot 
zlecający prace 

Data 
   wykonania 

Wartość 
wykonanych prac 

1  

 

   

2  
 

   

3  

 

   

4  
 

   

 
* do prac wyszczególnionych w załączniku należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zostały 
należyte wykonanie 

 

 
 
 

 
……………………….., dnia …...……………..….. 2011r. ………………………………………………………………….. 
      Miejscowość                                                               

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)       
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

…………………………………… 
      /pieczątka Wykonawcy/ 

 

 

Wykaz urządzeń  

 

 

 

Lp. Typ pojazdu Podstawa dysponowania pojazdem 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………, dnia …………………….2011r. ………………………………………………………..         
        Miejscowość                                                                                   (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
UMOWA   

/Projekt/ 

 

 

W dniu .................... pomiędzy Gminą Ustronie Morskie ul. Rolna 2 78-111 Ustronie 

Morskie zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Jerzego Kołakowskiego   - Wójta Gminy Ustronie Morskie 

 

a 

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

………………………………………………..  

NIP ……………………  REGON……………………. 

działającym w obrocie prawnym jako podmiot gospodarczy na podstawie 

………………………………….. 

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

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………......................... 

mającym swą siedzibę w ………………………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

W rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) została zawarta umowa o 

następującej treści:  

  

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek bieżącej naprawy 

(cząstkowej) dróg o nawierzchni nieutwardzonej polegającej na: 

1) wbudowaniu w nawierzchnię dróg - położonych na terenie miejscowości: Kukinia, 

Kukinka, Rusowo, Gwizd, Sianożęty, Bagicz, Ustronie Morskie: 

a) żużla  

b) kruszonego gruzu frakcji 0-63mm  

c) mieszanki drogowej do stabilizacji mechanicznej 0-31,5mm  

2)  profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni dróg  

 

§ 2 

Realizacja zadania przebiegać będzie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót 

z przedstawicielem Zamawiającego i pisemnym zleceniu tych robót Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się z chwilą przekazania placu budowy. 

2. Termin przekazania placu budowy – w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia. 

3. Termin zakończenia robót – każdorazowo zostanie określony w zleceniu, średnio do 45 -

60 dni od daty przekazania placu budowy. 

4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający otrzyma pisemną 

informację o zakończeniu robót. 

 

§ 4 

1. Koszty organizacji zaplecza budowy, jego użytkowania oraz zabezpieczenia obiektu 

obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie 

budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

 

 

 



§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenia liczone wg 

cen jednostkowych w zależności od wykonanego zakresu rzeczowego.  

2. Ustala się ceny jednostkowe, zgodne z ofertą Wykonawcy, w następujących 

wysokościach: 

I.    Naprawa dróg polegająca na wbudowaniu w nawierzchnię dróg:                   

   1)  żużla                                                                                                ……zł/t 

   2)  kruszonego gruzu betonowego 0-63mm              ……zł/t 

   3)  mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm          ……zł/t 

     

II. Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg                                                ……rb/h 

 

3. Ceny w pkt. I obejmują łączny koszt: dowozu materiału, jego rozścielenia,  zagęszczenia  

oraz uporządkowania terenu robót. Ceny powyższe zostaną powiększone o należny 

podatek VAT.  

 

§ 6 

1. Fakturowanie odbywać się będzie po wykonaniu zakresu rzeczowego robót określonego 

każdorazowo w zleceniu zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w §5 niniejszej 

umowy.  

2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów 

rozliczeniowych.  

§ 7 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 miesięcy, licząc od daty 

odbioru robót. 

 

§8 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w 

wysokości 20% wynagrodzenia określonego w zleceniu;  

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w zleceniu przedmiotu zamówienia - w 

wysokości 0,30% wynagrodzenia określonego w zleceniu, za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po terminie ustalonym w zleceniu na zakończenie robót; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,30% 

wynagrodzenia określonego w zleceniu, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego  w zleceniu; 

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w 

wysokości 0,30% wynagrodzenia określonego w zleceniu za każdy dzień zwłoki licząc 

od następnego dnia po terminie, w którym miało się odbyć. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej 

 

§ 11 

W sprawach spornych organem rozstrzygającym będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy 

dla miejsca wykonania umowy.  

 

 



§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

1. _________________       1. ________________ 

 

 

2. _________________        2. ________________  
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