
 
 
Oznaczenie sprawy: PIW- ORG-68/2014 
 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

Zamawiający: 

w Radomsku 
 

 

97-500 Radomsko ul. Wilsona 21a 

tel/fax: (044) 682 44 24 

 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Radomsku.” 
 

 
 
 
 

         ZATWIERDZIŁ: 
 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 
W RADOMSKU 

lek.wet Tadeusz Płyk 
                    .......................................... 

     (podpis) 
                                                                                              



  
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

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

 

 

 

1                     1 

Rozdział 1. 
Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Wilsona 21 A 
tel. +48 (044) 682 44 24, faks +48  (044) 682 44 24 
http://piwradomsko.pl    
e-mail: radomsko.piw@wetgiw.gov.pl   
NIP: 772 – 18-91-530                                           

REGON: 590653771 
 

Rozdział 2. 
Tryb udzielenia zamówienia 

 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyŜej 30.000 euro, lecz nie przekraczającej progu 

zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121). 

 

Rozdział 3. 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana utwardzenia terenu działki  
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: 
- mechaniczne rozebranie istniejącego utwardzenia terenu z masy mineralno- bitumicznej 

(demontaŜ krawęŜników, obrzeŜy najazdu Ŝelbetowego)  

- niwelacje terenu,  

- wykonanie koryta (roboty ziemne),  

- wykonanie podbudowy z kruszywa,  

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu  BEHATON – szara (1145 m
2
),  

- wykonanie opaski (z betonowej kostki brukowej typu BEHATON - szara) wokół budynku 

(59,78 m
2
) 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac zawiera przedmiar robót 

stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna stanowiąca dodatek nr 
8 do SIWZ.  

 
UWAGA .W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w 

dokumentacji będącej dodatkiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków 

towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania 

materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równowaŜnych parametrach.. 

Wszystkie wskazane z nazwy materiały uŜyte w Dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji 

technicznej naleŜy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub 

standardów jakościowych. Materiały równowaŜne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, 

a cięŜar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leŜy po 

stronie składającego ofertę. 
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UŜyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania  

w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV) : 

45000000-7 Roboty budowlane  

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

45233251-3 Wymiana nawierzchni  

                                     
Rozdział 4. 

Termin wykonania zamówienia 
 

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.  
 

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu 
na mocy art. 24 ust. 1. ustawy. 

5.2. Nie moŜe równieŜ podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach 
którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w 
realizacji części zamówienia. 

5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 
 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna 

przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy wykonali 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu 

nawierzchni z kostki brukowej na placu lub parkingu  o wartości wykonanych robót 

budowlanych nie mniejszej niŜ 150 000,00 zł brutto kaŜda. 
 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
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5.4. Ocena spełniania wyŜej wymienionych warunków dokonana zostanie przez 

Zamawiającego na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 

6.1.2 SIWZ. Z treści złoŜonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w 

warunki zostały spełnione przez Wykonawcę. 
 

Rozdział 6. 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w terminie wskazanym w Rozdziale 12 pkt 1 i formie 

określonej w Rozdziale 10 SIWZ: 

6.1.1. Ofertę składającą się z:  

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze     

stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 

b) dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikacji. 

c) oświadczenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3             
do SIWZ, 

d) kosztorysu ofertowego, przygotowanego wg  Rozdziału 13 pkt 13.3 SIWZ 

e) druku wykazu robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom –                                             

z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ                              

(zgodnie z punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac 

podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty  w/w 

dodatku). 

f) listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5, albo informacji o nie przynaleŜeniu do grupy kapitałowej                                 

– z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ. 

 

6.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których 
mowa w pkt  5.1 , 5.2 oraz 5.3:  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych                   

w art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do 

SIWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania                   

o udzielenie zamówienia – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 9 do 

SIWZ,  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                           

o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe wykonawca 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
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podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

6) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W 

wykazie naleŜy wskazać, co najmniej dwie roboty budowlane spełniające wymóg 

określony w pkt 5.3. ppkt 2. – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 
10; 

 
Uwaga:  
a) dowodem, o którym mowa w ppkt. 6 jest poświadczenie lub inny dokument – jeŜeli                

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

b) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie , o którym mowa w ppkt. 6 zostały wcześniej wykonane, 

wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a) 

 

     6.1.3  Poleganie na zasobach innego podmiotu   
  

1) wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca                   
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

2) JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca 

zobowiązany jest złoŜyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione  

w Rozdziale 6 pkt 6.1.2 ppkt 2, 3, 4, 5. 

6.2.Oferta wspólna 
 
6.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty 

wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie 

następujące wymagania: 
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1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności 

wskazanie: 

a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 

b. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 

c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złoŜone 

przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we 

właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 

4) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. ppkt f) oraz w pkt 6.1.2 ppkt 1,2,3,4,5 

musi złoŜyć osobno kaŜdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 
5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone 

w pkt 5.3. ppkt 2,3, 4. 

6) Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa 

i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując                       

w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 

7) Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za 
zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika. 

8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie 

z Pełnomocnikiem, którego adres naleŜy wpisać w formularzu ofertowym. 

 

6.3.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

6.3.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 

6.1.2 ppkt 3,4,5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6.3.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ppkt 6.3.1 lit. a), powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w Rozdziale 6 ppkt 6.3.1 lit. b) powinien być wystawiony 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
6.3.3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

Rozdziale 6 ppkt 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 

którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone 
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przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem. Postanowienia Rozdziału 6 ppkt 6.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

 

6.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłoŜonego dokumentu.  

 

Rozdział 7. 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeŜeniem wyjątków określonych 

w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres: 

  
Powiatowy Inspektorat  Weterynarii w Radomsku 

97-500 Radomsko ul. Wilsona 21a 
Znak sprawy: PIW- ORG-68/2014 

tel. +48 (044) 682 44 24 , faks +48  (044) 682 44 24 
 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej 

podany znak sprawy. 

 

Godziny pracy Inspektoratu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 
 

4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. JeŜeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 

5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uwaŜa się  
za złoŜoną w terminie, jeŜeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem 

wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

6. Oferty muszą być złoŜone w formie pisemnej. 

 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:  
Pan Grzegorz Wierzbicki – tel. 694852942  oraz Pan Piotr Kunert – tel. 044 - 6824424 

 

Rozdział 8.  
Wymagania dotyczące wadium 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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Rozdział 9.  
Termin związania ofertą 

 

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

terminu składania ofert. 

 

Rozdział 10.  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub 

partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego 

wykonawcy zostaną odrzucone.  

3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać 
następujące wymogi: 

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę 

(równieŜ te złoŜone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane;  

za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) 

upowaŜnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 

określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 

organizacyjnej. 

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŜy załączyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji, w której 

pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg 

pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie 

oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niŜ wymienione w Rozdziale 6 pkt 6.2.1 ppkt 2 

oraz Rozdziale 10 pkt.3 lit. b SIWZ) naleŜy załączyć w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) 

upowaŜnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w 

języku polskim, chyba Ŝe specyfikacja stanowi inaczej. 

4.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                     

i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
6. Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upowaŜnioną(-e) do 

reprezentowania Wykonawcy. 
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8. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 

oferty, przy czym Wykonawca moŜe nie numerować stron niezapisanych. 

9. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złoŜenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis 

w przypadku pieczęci imiennej.  

10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, Wykonawca winien, nie później niŜ w terminie składania ofert, w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie 

całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich 

ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.  

11. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert                  

tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a takŜe informacji dotyczących ceny i terminu wykonania 

zamówienia (por. art.86 ust. 4 ustawy).  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez wykonawcę złoŜone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. 

13. Ofertę naleŜy złoŜyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie 
powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia 

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co 

najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę 
powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące 

zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

14. Opakowanie naleŜy zaadresować i opisać według wzoru:  

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 
97-500 Radomsko ul. Wilsona 21 a 

Na opakowaniu powinien znajdować się napis: 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
Wymiana utwardzenia terenu działki 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku. 
 

Nie otwierać przed 4 września 2014 r., godz. 13:15 

15. W przypadku oferty wspólnej naleŜy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem 

adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną                              
z zaznaczaniem Pełnomocnika.  

16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem 

oferty, niezaleŜnie od wyniku postępowania.  

17. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej 

oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

18. Wprowadzone zmiany muszą być złoŜone wg takich samych zasad jak złoŜona oferta tj. w 

odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” 

(pozostałe oznakowanie wg Rozdziału 10 pkt 13 i 14). 
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19. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego 

otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę                        
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”. 

21. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego 

otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy 

wycofanie nie będą otwierane. 

22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

Rozdział 11.  
Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 
 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
pod upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 

moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści takŜe na stronie internetowej 

http://www.piwradomsko.pl ((zakładka „przetargi”) na której została zamieszczona 

specyfikacja). 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej 

http://www.piwradomsko.pl. (zakładka „przetargi”) KaŜda wprowadzona zmiana stanie 

się częścią SIWZ. 

5. JeŜeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian               

w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert o ten czas i poinformuje                     

o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie 

internetowej http://www.piwradomsko.pl (zakładka „przetargi”) 
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Rozdział 12. 
 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – tj. Sekretariat,  

nie później niŜ do dnia 4 września 2014 r. do godz. 13:00. 
 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy złoŜoną po terminie.  
 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 września 2014 r. o godz. 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. 

Wilsona 21 a (w sali posiedzeń obok sekretariatu) 

 

4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zamawiający przekaŜe 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

Rozdział 13. 
 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać    
       się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ 

powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

13.3. Wykonawca wyliczy cenę oferty w oparciu o przedmiar robót zawarty  
w dodatku nr 4 do SIWZ. 

 

13.4. Wykonawca załączy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy z zestawieniem 

materiałów, który musi zawierać rodzaj robót, ceny „netto” (bez podatku VAT) 

kosztorysowanych pozycji robót oraz cenę łączną netto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

 

13.5. Kosztorys dołączany przez Wykonawcę do oferty, ma charakter informacyjny 

(pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcą) dla Zamawiającego a pomocniczy                      

w ustaleniu ceny ofertowej dla Wykonawcy. W celu ułatwienia Wykonawcy 

sporządzenia kosztorysu ofertowego Zamawiający załącza przedmiar robót – dodatek 
nr 4 do SIWZ. Zawartość kosztorysu nie będzie podlegać ocenie w ramach procedury 

oceny ofert, a będzie traktowana jako materiał pomocniczy i będzie słuŜyć jako 

podstawa do ewentualnych rozliczeń za roboty zamienne lub w przypadku , o którym 

mowa w art. 145 ustawy oraz w przypadku zmniejszania zakresu robót zgodnie z 

umową. W przypadku błędu lub rozbieŜności pomiędzy kosztorysem ofertowym 

dołączonym przez wykonawcę do oferty, a przedmiarem robót załączonym przez 

zamawiającego do SIWZ, tj. np.: pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru robót, 

zmiany którejkolwiek z nazw lub ilości pozycji – Zamawiający uzna iŜ Wykonawca w 

ramach zaoferowanej w formularzu ofertowym ceny ryczałtowej wykona zamówienie 

zgodnie z jego opisem oraz zakresem  zawartym w SIWZ. 

 

13.6. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie całości 
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przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT)  

wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów                

i usług (VAT) oraz cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

         

13.7. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

  

13.8. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

13.9. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia   

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 poz. 915) oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 

 

13.10. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

 

13.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o 

tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

Rozdział 14.  
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 

1) cena – 100% 

 

2. Sposób oceniania ofert: 

1) w kryterium cena, w którym zamawiającemu zaleŜy, aby Wykonawca przedstawił jak 

najniŜszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:  

Liczba                     Cn  

zdobytych =  ----------- x 100 x waga kryterium 100% 
punktów                     Cb 

 

Gdzie: 

Cn         – cena  najniŜsza wśród ofert nie odrzuconych 
Cb         – cena oferty badanej 
100        – wskaźnik stały 
100 %   – procentowe znaczenie kryterium ceny 

      2) Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 

przez podzielenie ceny najniŜszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnoŜenie tak 

otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.  
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3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium. Oferta wypełniająca w najwyŜszym 

stopniu wymagania określone w powyŜszym kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie kaŜdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Rozdział 15. 
 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. JeŜeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zaŜąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

 

Rozdział 16.  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 17.  
Istotne dla stron postanowienia umowy 

 
1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku 

rozwiązania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy 

stanowiącym dodatek nr 5 do niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza 

ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez 

Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden                  

z warunków waŜności oferty.  

 

Rozdział 18.  
Środki ochrony prawnej 

 
18.1. Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes prawny                         

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, tj. odwołanie, skarga do sądu. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Odwołanie 
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego. 

 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 

pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni - jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 
 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 Odwołanie wobec czynności innych niŜ wymienione wyŜej wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy 

rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce 

pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŜe wnieść takŜe Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu moŜe takŜe przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych 

przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o prokuratorze. 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w 

części. 
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Rozdział 19. 
Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Rozdział 20.  
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

Rozdział 21.  
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeŜeli    Zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

 

Rozdział 22. 
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich 
składanie 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub 

wariantowych) będą odrzucone. 

 

Rozdział 23. 
 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŜeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 
 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 

Rozdział 24.  
Informacje dotyczące walut obcych 

 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie                     

w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

Rozdział 25.  
Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

Rozdział 26.  
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich 

zwrot 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Rozdział 27.  

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie część zakresu robót składających się na przedmiot 

zamówienia podwykonawcy. Wówczas jest obowiązany w dodatku nr 6 do SIWZ 

wskazać jaki zakres robót powierzy podwykonawcom. 

2. JeŜeli Wykonawca nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, wówczas nie dołącza do oferty dodatku nr 6 do SIWZ. 

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za 

swoją własną. 
 

 

Rozdział 28.  
Podmioty naleŜące do tej samej grupy kapitałowej 

 

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej – z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ. 

 

Rozdział 29.  
Zmiana umowy 

 

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega 

sobie moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

1) terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia przyczyn, których nie 

moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemoŜliwością 
terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

2) wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, Ŝe zmiany te są korzystne  

dla Zamawiającego; 

3) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn, których nie 

moŜna było   przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

4) zmian w stosunku do dokumentacji technicznej za zgodą Zamawiającego, gdy 

konieczność ich wprowadzenia powstała w wyniku:  

 

a) zmiany w materiale lub urządzeniu, które aktualnie nie są dostępne na rynku z racji 

zmian dokonywanych w produkcji na przestrzeni okresu, jaki upłynął od czasu 

sporządzenia dokumentacji technicznej i przetargowej, do czasu realizacji robót 

objętych przedmiotem umowy,  

b) ujawnienia wad opracowania dokumentacji technicznej, o których Zamawiający nie 

posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

c) zmiany w technologii wykonawstwa zaistniałe w rzeczywistych warunkach realizacji 

umowy z przyczyn niemoŜliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji 

technicznej,  

d) zmiany w prawie, wprowadzone juŜ po wykonaniu dokumentacji technicznej                       

w czasie realizacji kontraktu i pociągające za sobą konieczność zmian materiałowych,  
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e) zmian w zakresie technologii wykonania elementów robót pod warunkiem 

przedstawienia projektu zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki 

i wycenę kosztów oraz uzyskania akceptacji projektu przez  Zamawiającego,  

 5)   zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;  

    6)   zmiany innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których 

nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

 

Rozdział 30. Wykaz dodatków 
 

Dod. Nr 1 – druk formularza ofertowego, 

Dod. Nr 2 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

Dod. Nr 3 – druk oświadczenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez zamawiającego,   

Dod. Nr 4 –  przedmiar robót,                            

Dod. Nr 5 – wzór umowy, 

Dod. Nr 6 – druk wykazu robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom, 

Dod. Nr 7 – lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

Dod. Nr 8 - specyfikacja techniczna , 

Dod. Nr 9 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

Dod. Nr 10 – druk wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat     

                    przed upływem terminu składania ofert, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 
W RADOMSKU 

lek.wet Tadeusz Płyk 

                                                .............................................................. 
(podpis Zamawiającego) 

 

Radomsko, dnia 20.08. 2014 r.  
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Dodatek nr 1 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 

OFERTA 
Do: 
  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku 
97-500 Radomsko, ul. Wilsona 21 a 
tel. +48 (044) 682 44 24, faks +48  (044) 682 44 24 
http://piwradomsko.pl    
e-mail: radomsko.piw@wetgiw.gov.pl   
NIP: 772 – 18-91-530    REGON: 590653771 

 
Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................... 

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

Województwo:................................................. Powiat:................................................................ 

Tel./Fax. ....................................................................................................................................... 

REGON: ..................................................... NIP:.......................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów: ............................................................................................. 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana utwardzenia terenu 
działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku.”, przedkładam(-y) niniejszą 
ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
 
1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny  :  
       
cena  netto: .................................................................................................................., 

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

podatek VAT: ………………...................................................................................... 

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

cena  brutto:................................................................................................................, 

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

 
 
2.    WARUNKI PŁATNOŚCI - ZGODNIE Z UMOWĄ 
 

 
                                                                                                                            
............................................................................................... 
                           / Miejscowość rok, m-c,  dzień/ 
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3.   OKRES GWARANCJI JAKOŚCI – ZGODNIE Z UMOWĄ 
 
 
4.  OKRES RĘKOJMI ZA WADY – ZGODNIE Z UMOWĄ 
 
 
5.  Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                               
     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz  
     z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje   

potrzebne do właściwego przygotowania oferty, specyfikacją techniczną i uwzględniliśmy 
wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla 
prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się do wykonania  całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 
w nich zawartymi. 

 
 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas   
      wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
8. Oświadczamy, że wzór umowy (dodatek nr 5

 

 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany       
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
9. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom (jeżeli dotyczy): 
 
Część zamówienia: .......................................................................................................... 
Część zamówienia:........................................................................................................... 
Część zamówienia:........................................................................................................... 
 
zgodnie z dodatkiem nr 6
 

 do SIWZ. 

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ................................................................................................... 
Stanowisko ......................................................................................................... 
Telefon ...................................................... faks ................................................. 

 
 
11. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 
 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………. 
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6. …………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………… 

 
 

Podpisano 
 
 
 
....................................................................................................................................... 

/podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy/ 
 
 



 
 

Dodatek  nr 2 do SIWZ 

      Załącznik nr ........do oferty     
    
 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod 
nazwą: 

 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Radomsku.” 
ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam(y) warunki ubiegania 
się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
 
 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. 
 
 
 

 

Nazwa Wykonawcy  ............................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................. 

 
 
 
 

........................................              ................................................ 
(miejscowość i data)     (podpis osób(-y) uprawnionej 

do składania oświadczenia 
woli  w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 



   Dodatek nr 3 do SIWZ 
 
                                                                                                         Załącznik nr .....do oferty 

 
 
 

Oświadczenie 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                            
pod nazwą: 

 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Radomsku.” 
 

 
ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 
 
 - oferowane roboty budowlane wykonam zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego w SIWZ.  
  
 
 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ...........................................   ................................................ 
        (miejscowość i data)         (podpis osób(-y) uprawnionej 
             do składania oświadczenia  
             woli  w imieniu wykonawcy) 
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WZÓR          Dod. nr 5 do SIWZ  
UMOWA NR …………………. 

 
zawarta w dniu .................. r. w Radomsku pomiędzy Powiatowym Inspektoratem 
Weterynarii,  
97-500 Radomsko ul. Wilsona 21a NIP: 772 – 18 – 91 – 530 zwanym dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku: 
 
lek. wet. – Tadeusza Płyka 
a  

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

NIP:       REGON: 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do wykonania zadania pn. 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Radomsku” .zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymiany  utwardzenia 

terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku”  
2. Na przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 składają sie roboty wymienione w 

Rozdziale 3 SIWZ oraz w przedmiarze robót - dodatek nr 4 do SIWZ i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – dodatek nr 8 do SIWZ.  

 
§ 2. 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie następującego 

zakresu Robót: 
a. ………………………………………………….…………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 

Pozostały zakres robót Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego   

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Wykonawca może:  
a. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie 

takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b. wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
c.  wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
d.  zrezygnować z Podwykonawstwa. 
4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  
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a. terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania 
rachunku lub faktury; 

b. w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy 
kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę; 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy, 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno 
być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast 
przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 
poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 21 dni przed 
jej zawarciem. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia w szczególności 
będą dotyczyć wymagań określonych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w tej umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
zaakceptował tę umowę. 

13. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

14. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na 
wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy, w której postanowienia 
umowne są niezgodne w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od Zamawiającego, w 
którym Zamawiający wskaże termin na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 
terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16.  Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 
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status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 
imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. 

17. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu i akceptacji zawartych umów o podwykonawstwo. 

18.  W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady 
dotyczące zawierania umów z podwykonawcą określonych w niniejszym paragrafie. 

19. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w 
danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wypłata 
wynagrodzenia należnego wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych 
wyżej oświadczeń lub dokumentów. 

20. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

21. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia mu tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
 takiej zapłaty. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna Podwykonawcy zostanie 
uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

24. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót. 

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

27. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań 
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§ 3. 
 
Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w 

§ 4 

okresie 30 dni od dnia 
podpisania umowy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie zgodnym z 

kosztorysem ofertowym z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać 
wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach 
lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz 
zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

2. Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo żądać okazania w/w 
dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania  przez niego badań jakościowo 
ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. W przypadku o ile 
badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z 
obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych 
materiałów ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 
wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały pod rygorem odmowy 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót wykonanych przez 
Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. Nadzór nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiającego sprawować będzie 
............................................................................................................................................... . 

2.  Kierownictwo robót z ramienia Wykonawcy pełnić będzie ............................................... . 
 

§ 6 
 
1.Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 wynosi ……………. zł brutto (słownie: ………….. ) i składa się na nie cena 
netto:  ……………………. zł (słownie: …………………) oraz podatek VAT 
 w wysokości 23% tj. ………………. zł (słownie: ……………………………………..). 

2.Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

§ 7 
 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
stanowi podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokół odbioru końcowego robót, 
o którym mowa w § 9 ust. 4. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega, że należności przysługujące Wykonawcy nie mogą być 

przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
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§ 8 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami 
sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się w szczególności do: 
a) prawidłowego oznakowania miejsca prac 
b) współpracy ze służbami Zamawiającego, 
c) zgłoszenia robót do odbioru. 
3. Wykonawca zobowiązuje się również do stosowania się do pisemnych poleceń 
i wskazówek Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
4. W związku, iż roboty budowlane prowadzone są na czynnym obiekcie Wykonawca przez 
cały okres realizacji przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na 
mieniu lub osobach powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca zapewni dozór, a także właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usunie na bieżąco zbędne materiały, odpady i śmieci, 
7. Wykonawca uporządkuje po zakończeniu robót teren budowy i przekaże go 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

 
§ 9 

 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót, będzie bezusterkowe ich 

wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót. Po wykonaniu całego 
przedmiotu umowy Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru 
końcowego robót. Data zgłoszenia gotowości odbioru końcowego robót jest równoznaczna 
z datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający powoła komisję do dokonania odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie 
czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie  3 dni, licząc od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego robót 
winno nastąpić najpóźniej  7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

3. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć: przedstawiciele 
Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

4. Z czynności odbioru końcowego robót sporządzony będzie protokół odbioru końcowego 
robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru.  

5.  Z dniem protokolarnego odbioru końcowego robót przechodzi na Zamawiającego ryzyko 
uszkodzenia przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego 
wadliwego wykonania, wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady wówczas 
Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt 
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego robót 
w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Kontrolę przeprowadza Zamawiający lub wyznaczona przez niego osoba w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy. 
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3. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni podczas kontroli. 
 

§ 11 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie, o którym mowa w § 3 w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki,  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót   w terminie, o którym 
mowa w § 9 ust. 7 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po dniu, w którym 
wada ta miała zostać usunięta. 

d)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za 
wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty; 

e)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany w terminie o którym mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy za każdy dzień 
nieprzedłożenia projektu umowy lub jej zmiany; 

f)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o którym mowa w § 2 ust. 11 w 
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy za 
każdy dzień nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 2 ust. 14 w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za wykonanie całości 
przedmiotu umowy za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo. 
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego   
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara 
umowna będzie liczona od nowych terminów.  

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
 

 
§ 12 

1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz                              
36 – miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu umowy licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 
Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego potwierdzenia ich 
usunięcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 
wyznaczonym terminie. 
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4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

§ 13 
 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy  w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

 
§ 14 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 15 
 
Wykonawca oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i niezbędne 
uprawnienia w zakresie wykonywania robót budowlanych, będących przedmiotem umowy. 

§ 16 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres zmian 
określono w rozdziale 29 SIWZ. 

§ 17 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 18 
 
1.Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

 
 

§ 19 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
  
          
                 ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 



 
 

Dodatek nr 6 do SIWZ 
 

Załącznik nr ........ do oferty 
 
 
 

 
 
 

INFORMACJA1 
nt. powierzenia robót Podwykonawcom 

 

Roboty, które Wykonawca powierzy 
Podwykonawcy 

Wartość robót zleconych 
Podwykonawcy 

(wartość % w odniesieniu  
do ceny oferty) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ........................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .............................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ...........................................                                              ................................................                 
        (miejscowość i data)         (podpis osoby upoważnionej 
            do składania oświadczenia  
            woli w imieniu wykonawcy) 
 

                                                           
1 Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba. 



 
 

Dodatek nr 7 do SIWZ 
 

Załącznik nr ........ do oferty 
 
 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                            
pod nazwą: 

 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Radomsku.” 
 

ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy informuję, że: 

 
należę/nie należę1

 
 do grupy kapitałowej 

LISTA
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

2 

 
Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Nazwa podmiotu Adres 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy  ........................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .............................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
    ...........................................                                                       ................................................                 
        (miejscowość i data)         (podpis osoby upoważnionej 
            do składania oświadczenia  
            woli w imieniu wykonawcy) 
 
1 niepotrzebne skreślić - w przypadku należenia do tej samej grupy kapitałowej należy wypełnić listę. 
2 Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1 WSTĘP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 80mm i 60 mm.

1.4Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego,  jedno-  lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Spoina -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami 
wypełniającymi.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Podstawowe wymagania dotyczące Robót
Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2 Materiały

2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Wymagania ogólne" 
pkt 2.

2.2Betonowa kostka brukowa - wymagania
Betonowa kostka brukowa typ Behaton gr. 60mm i 80mm, barwiona w całości, szara, powinna spełniać wymagania 
Polskiej Normy PN-EN 1338:2005. Obrzeża i krawężniki, barwione w całości, szare, powinny spełniać wymagania 
Polskiej Normy PN-EN 1340:2004

2.2.1. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80 mm lub 60 mm 
zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej.  Dla  pozostałych  nawierzchni  stosuje  się  betonową  kostkę 
brukową wibroprasowaną o grubości  80 mm. lub 100  mm. Kolor  zastosowanej  kostki  powinien  być zgodny  z 
dokumentacją projektową, a jeżeli nie został tam określony, powinien być uzgodniony z Inżynierem. Typ i kształt  
betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- długość  ± 2 mm,

- szerokość  ± 3 mm, 

- grubość ± 3 mm.
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2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Wartość

1 Odporność  na  zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem  soli 
odladzających:
–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2] 

–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] ≤1,0

>1,5

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu:

–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa]

–  przy czym pojedynczy wynik [MPa]

≥3,6

≥2,9

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23

4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie
przez cały okres

użytkowania

2.3Betonowe obrzeża chodnikowe
Betonowe obrzeża chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodników z betonowych kostek brukowych, powinny 
spełniać wymagania określone w ST D-07.08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” pkt 2.4. 

2.4Krawężniki - wymagania
Krawężniki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spełniać wymagania 
określone w ST D-07.08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

2.5Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypkę stosuje się miesznkę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.

Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2]. 

Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620:2004 [3]. 

3 Sprzęt

3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a)  ręcznie - na małych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  składających się  z  wózka i  chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do  zagęszczania  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Wymagania  dla  sprzętu  do  wykonania  koryta  podano  w  ST  D-07.04.01.01  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  
zagęszczeniem podłoża” pkt 3.

Wymagania dla sprzętu do wykonania podbudowy podano w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie” pkt 3.
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Obrzeża i krawężniki należy ustawiać ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego (łopaty, ubijaki  
ręczne lub mechaniczne, wibratory płytowe, itp.).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

4 Transport

4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki  brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki  w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem transportu  
samochodowego wyposażonym w dźwig do rozładunku.

Wymagania dla transportu betonowych obrzeży chodnikowych podane są w ST D-07.08.03.01 „Betonowe obrzeża 
chodnikowe” pkt 4.

Wymagania dla transportu krawężników betonowych podane są w ST D-07.08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4. 

Wymagania dla transportu krawężników kamiennych podane są w ST D-07.08.01.02  „Krawężniki kamienne” pkt 4.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 Wykonanie robót

5.1Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2Podłoże i koryto
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podłoża powinny spełniać wymagania dla gruntu G1. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” .

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, także na czas budowy.

5.3Podbudowa
Konstrukcja podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Zasady wykonania Robót dla warstwy odsączającej, odcinającej i mrozoochronnej z pisaku podane są w ST D-
07.04.02.01 „Warswa odsączjąca, odcinająca i mrozoochronna” pkt 5.

Zasady wykonania Robót dla podbudowy z kruszywa podane są w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.4Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Zasady wykonania Robót dla:

a) betonowych obrzeży chodnikowych podane są  w ST  D-07.08.03.01,

b) krawężników betonowych podane są w ST  D-07.08.01.01,

c) krawężników kamiennych podane są w ST  D-07.08.01.02.
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5.5Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].

Grubość  podsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  5  cm.  Dopuszczalna  odchyłka  grubości  nie  powinna 
przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane 
jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i  prawidłowej  lokalizacji  
krawężników i obrzeży. 

Następnie  należy  przystąpić  do  układania  podsypki  cementowo-piaskowej  na  podbudowie.  Przygotowana 
podsypka powinna równomiernie rozścielona na zwilżonej  podbudowie, wyprofilowana i wstępnie zagęszczona 
lekkimi  walcami  lub  zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 3 do 4m.

Po rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, wymiary, barwę 
kostek  oraz  układany  wzór  Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi  do  zaakceptowania.  Układanie 
nawierzchni  należy  wykonywać  w  temperaturze  otocznia  nie  niższej  niż  +5°C.  Warstwa nawierzchni  z  kostki 
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować 
kostki  dostarczone w tej  samej partii  materiału, w której  niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki.

Układanie  kostki  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na 
mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu.Układanie mechaniczne należy 
wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta (ułożona odpowiednio na 
palecie). Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek  
ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy kostkowe 
wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń należy uzupełnić kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Po  ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek powinien zostać 
rozsypany na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho. 

6 Kontrola jakości robót

6.1Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie materiały stosowane do nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych, spełniają wymagaia odpowiednich Polskich Norm, posiadają odpowiednie Aprobaty 
Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.

6.3Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 2.
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Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

badań i pomiarów
Częstotliwość badań

Wartości 
dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg ST  D-04.01.01

2 Sprawdzenie podbudowy wg ST  D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni
wg ST  D-08.03.01;

D-08.01.01;  D-08.01.02

4
Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji)

bieżąca  kontrola  w  10 
punktach  dziennej  działki 
roboczej:  grubości, 
spadków  i  cech 
konstrukcyjnych

odchyłka  od 
projektowanej  grubości 
± 1 cm

5

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodność  z  dokumentacją 
projektową

sukcesywnie  na  każdej 
działce roboczej

-

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie)

co 100 m i we wszystkich 
punktach charakteryst.

przesunięcie  od  osi 
projektowanej do 2 cm

c) rzędne  wysokościowe  (pomierzone 
instrumentem pomiarowym)

co  25  m  w  osi  i  przy 
krawędziach  oraz  we 
wszystkich  punktach 
charakterystycznych

odchylenia:   +1  cm;  -2 
cm

d) równość  w  profilu  podłużnym  (wg 
BN-68/8931-04  [4]  łatą 
czterometrową)

jw. nierówności do 8 mm

e) równość  w  przekroju  poprzecznym 
(sprawdzona  łatą  profilową  z 
poziomnicą  i  pomiarze  prześwitu 
klinem  cechowanym  oraz 
przymiarem  liniowym  względnie 
metodą niwelacji)

jw.
prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f) spadki  poprzeczne  (sprawdzone 
metodą niwelacji)

jw.
odchyłki  od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym)

jw.
odchyłki  od  szerokości 
projektowanej  do  ± 5 
cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia

kontrola bieżąca wg decyzji Inżyniera

6.4Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3.

Tabela 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego 
nawierzchni,  krawężników,  obrzeży, 
ścieków

Wizualne  sprawdzenie  jednorodności  wyglądu, 
prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek,  spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie  położenia  osi  nawierzchni  w 
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne 
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przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne  wysokościowe,  równość 
podłużna  i  poprzeczna,  spadki 
poprzeczne i szerokość

Co  25  m  i  we  wszystkich   punktach 
charakterystycznych  (wg metod  i  dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

7 Obmiar Robót

7.1Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8 Odbiór Robót

8.1Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,

− wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

− wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża i krawężniki (wg ST pkt 5.4),

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

9 Podstawa płatności

9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− dostarczenie materiałów i sprzętu,

− wykonanie warstwy odsączającej wg ST D-07.04.02.01,

− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wg ST D-07.04.01.01,

− ułożenie obrzeży chodnikowych wg ST D-07.08.03.01, (dotyczy chodników),

− ułożenie krawężników betonowych wg ST D-07.08.01.01, (dotyczy dróg, zjazdów),

− wykonanie podbudowy betonowej wg ST D-07.04.06.01, (dotyczy dróg, zjazdów),

− wykonanie podsypki,

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

− ułożenie i ubicie kostek,
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− wypełnienie spoin w nawierzchni,

− pielęgnację nawierzchni,

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

− odwiezienie sprzętu.

10Przepisy związane

10.1 Normy
1.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

2.  PN-EN 197-1:200 Cement.  Część 1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów 
powszechnego uzytku. 

3.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

_____________________________________________________________________________________________________
                   



               Dodatek nr 9 do SIWZ 
 

Załącznik nr ........ do oferty 
 

 
Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).) 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod 
nazwą: 

 
„Wymiana utwardzenia terenu działki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 

Radomsku.” 
 
ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako 
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż w stosunku do Wykonawcy brak 
jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy............................................................................................................... 

Adres Wykonawcy..................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................... ................................................ 
(miejscowość i data)     (podpis osób(-y) uprawnionej 

       do składania oświadczenia  
         woli  w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 



              Dodatek nr 10 do SIWZ 

                                                                                     Załącznik nr ........do oferty     
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę  
w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert1 

 

Lp 

 
 

Nazwa i zakres robót 
 
 

Miejsce wykonania 
Data realizacji 

od (dzień/miesiąc/rok)  
do (dzień/miesiąc/rok) 

Wartość robót 
(z VAT) za które 
Wykonawca był 
odpowiedzialny 

 
Podmiot, 

 dla którego realizowane było 
zamówienie 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

Do wykazu dołączono dokumenty, od podmiotów, dla których wykonywane było zamówienie potwierdzające, że w/w roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone. 

 
 
 

Nazwa Wykonawcy  ..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................ 

 
 
 

...................................................                                                          ……………............................................................... 
             (miejscowość, data)                                                                                   (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy) 

                                                           
1 Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
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