SPIS TREŚCI:
I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAM (IDW):
1. Zamawiający;
2. Oznaczenie postępowania;
3. Tryb postępowania;
4. Opis przedmiotu zamówienia;
5. Termin realizacji;
6. Podwykonawcy;
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania warunków;
8. Przesłanki wykluczenia wykonawców;
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia oraz potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
10. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22A ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom;
11. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(Spółki cywilne/Konsorcja);
12. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
i dokumentów;
13. Opis sposobu przygotowania ofert;
14. Opis sposobu obliczenia ceny;
15. Wymagania dotyczące wadium;
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
17. Termin związania z ofertą;
18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzieleniu zamówienia;
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy;
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
21. Wyjaśnienie treści SIWZ;
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 2.1
Załącznik nr 2.2
Załącznik nr 2.3

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

nr
nr
nr
nr
nr

3
4
5
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Formularz oferty;
Kosztorys ofertowy;
Wzór
oświadczenia
o
spełnianiu
warunków
udziału
w
postępowaniu;
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania;
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp;
Projekt umowy;
Wzór zobowiązania;
Zdolności zawodowe;
Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania;
Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień;

II. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1. Dokumentacja techniczna
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3. Przedmiar robót

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW):
1.

ZAMAWIAJĄCY
Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
telefon: 86 272 88 58 faks 86 272 88 58
e-mail: zdpgraj27@o2.pl
adres strony internetowej bip.starostwograjewo.pl
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
NIP: 719 –13-64-371

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZDP.272.1.2018

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1579),
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr
1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły w km odc. I
10+782,20÷10+797,70; odc. II w km 10+809,80÷10+892,60.
Zakres robót:










ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych
(drogi) w terenie równinnym/ odcinek I w km 10+782,2÷10+797,7 i - odcinek II
w km 10+809,8÷10+892,6 – 0,1 km;
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20cm z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. 2km – 40,1 m3;
rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na
podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem materiału i jego utylizacją – 13,0 m2;
rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km –
47,4 m2;
rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km – 54,0 m2;
rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej
wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km – 42,30 m2;
przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych –
43,8 m2;

ROBOTY ZIEMNE
wykopy wykonywane mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
odkład; 61,5 m3;
 nasypy wykonane mechanicznie z gruntów I-II z transportem na odl. 10 km wraz
z formowaniem – 67,9 m3;


ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO


regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa
wykonana betonem, regulacja pionowa zaworów wodociągowych - 2,0 szt.;
PODBUDOWA


















wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 20cm - 307,30 m2;
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 15cm –
307,30 m2;
NAWIERZCHNIA
wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy
3 cm, wraz z odwiezieniem urobku z frezowania i jego utylizacją – 48,0 m2;
wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
11W, średnia grubość warstwy 6cm (minimalna grubość warstwy 3cm) – 525,20
m2;
wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość
warstwy 4cm 522,20 m2;
ROBOTY WYKONCZENIOWE
plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III – 112,80 m2;
uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu wraz
zagęszczeniem walcem ogumionym, uzupełnienie poboczy pospółką – 6,0 m3;

z

ELEMENTY ULIC
ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu B-10 – 195,00 m;
ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem
ławy zwykłej z betonu B-10 – 15,0 m;
wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej – 226,20 m2;
wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej
na podsypce cementowo-piaskowej – 163,50 m2;
ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej –
124,0 mb.

Specyfikacja Istotnych
Specyfikacją”.

Warunków

Zamówienia

zwana

jest

dalej

„SIWZ”

lub

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45100000-8 – prace dotyczące przygotowania placu budowy
45233220-7 – prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg
45233222-1 – prace dotyczące nawierzchni chodnikowych
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści SIWZ „przedmiotem zamówienia”
lub „inwestycją”.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót do niniejszej
specyfikacji, projekt budowlany oraz szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 Ustawy Pzp.
4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia
zostały określone w dalszej części SIWZ.
7.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia, wykonania prac fizycznych i obsługi sprzętu oraz maszyn
przy realizacji następujących prac:
 rozbiórkowych i przygotowawczych,
 wykonywanie koryta,
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 ustawienie krawężników,
 wykonywanie warstw bitumicznych w-wy wyrównawczo-wiążącej i ścieralnej,
 uzupełnienia poboczy.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

7.2.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu kopie umowy w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności be adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i Nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. Powyższe obowiązuje przy każdorazowej zmianie tych osób.
Wówczas umowa powinna być dostarczona Zamawiającemu nie później niż w
terminie 5 dni od dokonania przedmiotu zamówienia.

7.3. Pierwsze „Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników” wraz z zanominizowanymi
kopiami dowodów potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia
wykonywania robót budowlanych.
5.

TERMIN REALIZACJI
Wymagany termin realizacji robót: od 16.04.2018r. do 15 czerwca 2018r.

6.

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

3. Pozostałe wymagania
Projekcie Umowy.
7.

dotyczące

podwykonawstwa

zostały

określone

w

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY
SPEŁNIANIA WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w
postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji finansowej:
„Nie dotyczy”
2) zdolności technicznej i zawodowej (doświadczenie):
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w przebudowie drogi w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonanie minimum
dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie,
rozbudowie, remoncie drogi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto
każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku
Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu,
tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie
będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem,
ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym
doświadczeniem).
b)

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
 wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje minimum jedną
osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
 posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, które są wydane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65 ze zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnianie warunku określonego w pkt 7.2.3)b) SIWZ Wykonawcy wykazują łącznie.
8.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do
którego zachodza okoliczności, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);
8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
9.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.5.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

9.6.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca
następujące oświadczenia lub dokumenty:

zobowiązany

jest

złożyć

9.6.1.W celu potwierdzenia
postępowaniu:

spełniania

przez

wykonawcę

warunków

udziału

w

1) wykaz minimum dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu
budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie drogi o wartości co najmniej
200 000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego
zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia – dot. osoby wskazanej jako Kierownik
budowy.
4) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
zobowiązany jest złożyć zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
9.6.1.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.1.1), zamawiający
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w
art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
9.6.1.3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o
których mowa w pkt. 9.6.1. IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.6.2

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

9.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2.
SIWZ: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
9.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.6.2.1) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 9.7. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
9.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 9.8., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.9. stosuje się.
9.10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
9.11.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.6.2.1), składa dokument, o którym
mowa w pkt 9.8.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5
pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
ORAZ
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
10.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10.3.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.
10.4.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
10.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
10.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w pkt 10.1.
10.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą

10.8.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 9.6.2 SIWZ.
10.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
10.10.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców.
11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
11.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2 SIWZ,
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z pkt 7.2. SIWZ.
11.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
12.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
12.1.Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
12.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji w postępowaniu za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej adres e-mail: zdpgraj27@o2.pl.
Powyższy zapis nie dotyczy dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy
Pzp.
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
P. Bogdan Kuczyński - (tel./fax 86/272 88 58)
b) w sprawach procedury przetargowej:
P. Ewa Cybula (tel./fax 86/272 88 58)

12.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres:
zdpjedrzejow@wp.pl w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
12.4.Jeżeli
zamawiający
lub
wykonawca
przekazują
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.5. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienie lub inne informacje,
składa się w formie pisemnej, faxem albo w postaci elektronicznej.
12.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być
składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane
przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez
podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej w pkt 12.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci
albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z
oryginałem).
12.9.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium – nie wymaga się wniesienia wadium
13.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz:
1) Formularz: Kosztorys ofertowy;
13.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ;
2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
13.7.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy jako załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
13.10.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13.11.Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 13.12. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o liczbie stron.
13.12.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa,

winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od
niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania
stron oferty.
13.13.Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym
egzemplarzu.
Ofertę
należy
umieścić
w
zamkniętym
opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4; 19-203 Grajewo
oraz opisane:
OFERTA
„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z droga gminną
Nr 102886B w m. Kosiły”
„Nie otwierać przed dniem 12.02.2018r. godz.09:05.”
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
14.2. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji
kosztorysu na formularzu zgodnym z treścią Kosztorysu ofertowego a na tej podstawie
wyliczyć cenę brutto, którą następnie należy wpisać do druku Oferty.
14.3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do kosztorysu ofertowego.
Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w poszczególnych cenach
jednostkowych.
14.4. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w kosztorysie
ofertowym.
14.5. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu
zamówienia wynosi 23 %.
14.6. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym
wszystkie pozycje w nich opisane. Wykonawca nie może również wprowadzać zmian do
kosztorysu ofertowego. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na
rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić
Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
10.5. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót, zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem

na budowę (lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach.
Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać w ofercie, że zapewniają one uzyskanie parametrów technicznych
przedmiotu zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach, w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
10.6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w
SIWZ.
Koszty
towarzyszące
wykonaniu
przedmiotu
zamówienia,
których
w Przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć
w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót. Wszelkie ewentualne
rabaty (upusty) należy ująć w poszczególnych cenach jednostkowych.
10.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie wymaga się wniesienia wadium

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1.Oferty powinny być złożone w:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4; 19-203 Grajewo w pokoju nr 100 w terminie do 09 lutego
2018 r., do godz. 09:00.
16.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2018r., o godz. 09:05 w siedzibie
wskazanej w pkt.16.1, w pokoju nr 103.
16.3.Otwarcie ofert jest jawne.
16.4.Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich
otwarcia.
16.5.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia.
16.6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.7.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
17.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
17.3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy
jedynie
Wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
jako
najkorzystniejsza.
17.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi – 40 % = 40 pkt
18.1.1.Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
C=

______Cmin_____________x 60 pkt
Co
gdzie: C- wyliczone punkty za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto badanej oferty (zł)
18.1.2.Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi ” (G):
Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie okresu
gwarancji i rękojmi, jaką wykonawcy zaproponują w Formularzu „Oferta”.
Okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Jeżeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 m-ce
wówczas oferta zostanie odrzucona ze względu na to iż jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Za udzielenie przez wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy i więcej
Zamawiający przyzna 40 pkt. Ofertom o okresie gwarancji i rękojmi” wynoszącym
więcej niż 24 miesiące i mniej niż 60 miesięcy zostanie przyporządkowana liczba
punktów proporcjonalnie, według wzoru:
Gb - 24
G= --------------------------x40pkt
36
gdzie: G – wyliczone punkty za kryterium „okres gwarancji i
rękojmi”
Gb

- gwarancja i rękojmia badanej oferty

UWAGA:
 Ocenie będzie podlegał jedynie okres gwarancji, podany przez wykonawcę
w Formularzu Oferta.
18.1.3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
P – łączna liczba punktów jaka otrzymał Wykonawca
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi ”
18.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o
której mowa w pkt. 18.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których
dowody
przedstawione
przez
Wykonawcę,
Zamawiający
uznał
za
niewystarczające.
18.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.4.1 i 18.4.4 IDW, na
stronie internetowej.

19.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
19.1.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca na dzień przed
podpisaniem umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z
Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
19.3.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 20.
20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny
brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do
wyboru):
1)

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
0037 7135

2)
3)
4)
5)
6)

Nr 54 1020 1332 0000 1002

z adnotacją „rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z

droga gminną nr 102886B w m. Kosiły”,
poręczeniach bankowych,
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

20.2.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie
przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

zabezpieczenia

w

formach

20.3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
20.4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
20.6.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Projekcie Umowy.
21. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
21.1.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
Ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres e-mail
wskazany w pkt. 12.2 IDW) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.

21.2.Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
21.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 31.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
21.3.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 21.2.
21.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródeł zapytania ora zamieszcza na stronie internetowej, na której jest
zamieszczona SIWZ.
21.5.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
21.6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
21.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
21.8.Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
22.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
22.3.Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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, iż zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
22.5. Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.6.1. i 17.6.2. IDW
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

OFERTA
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Do
Zarządu Dróg Powiatowych
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr
102886B w m. Kosiły”
MY NIŻEJ PODPISANI
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
UWAGA:
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nazwa (firma): _______________________________________________________
adres siedziby: _______________________________________________________
numer KRS:
_____________________________________
REGON:
_____________________________________
NIP:
_____________________________________
będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK  NIE /zaznaczyć właściwe/
Uwaga:
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 104 – 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami).

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto __________zł;
(słownie złotych:___________________)zgodnie z załączonym do oferty
Kosztorysem ofertowym.
4. OFERUJEMY udzielenie gwarancji i rękojmi na okres ________ licząc od
dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

dnia

5 ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* (niepotrzebne skreślić)


sami



przy udziale podwykonawców

9.OŚWIADCZAMY, że niżej
wykonania podwykonawcom:

wskazujemy

Zgodnie z Kosztorysem ofertowym

Pozycja kosztorysu ofertowego

poz. 1

Roboty przygotowawcze

części,

które

wskazać, czy prace
będą wykonane przez
wykonawcę czy przez
podwykonawcę

zostaną

powierzone

do

Wskazać
firmę podwykonawcy
(jeśli dotyczy)

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 2

Roboty ziemne

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 3

Odwodnienie korpusu drogowego

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 4

Podbudowa

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 5

Nawierzchnia

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 6

Roboty wykończeniowe

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 7.

Elementy ulic

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

10.OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami
umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
NALEŻY KIEROWAĆ POD ADRES:
Imię i nazwisko: ____________________________________________________
firma: _____________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: _______________________
14.OFERTĘ składamy na _________ stronach.
15.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

__________________ dnia

__ __ 20___ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.1 do oferty

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY
na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B
w m. Kosiły
L.p.

ST

Opis

Ilość
J.m.
robót

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów
11-01
wysokościowych przy liniowych - robotach
ziemnych (drogi) w terenie równinnym

km

0,1

D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
13-02
(humusu), grubość warstwy do 20cm
z wywiezieniem nadmiaru humusu na
odkład na odl. 2km

m3

40,1

D.01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o
28-02
wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na
podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem
materiału i jego utylizacją

m2

13

D.01.02.04. Rozebranie chodników z kostki brukowej
29-01
betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem
materiału z rozbiórki na odl. 18km

m2

47,4

D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych,
41-01
ułożonych na podsypce cementowopiaskowej wraz z odwiezieniem materiału z
rozbiórki na odl. 18km

m

54

D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych
44-01
o wymiarach 6x20cm, na podsypce
piaskowej wraz z odwiezieniem materiału z
rozbiórki na odl. 18km

m

42

D.01.02.04. Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu
51-02
ocynkowanego na słupkach stalowych

m2

43,8

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
8.

D.02.01.01. Wykopy wykonywane mechanicznie
13-02
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na

Cena
jedn.
[zł]

Wartość
[zł]

m3

61,5

m3

67,9

szt.

2

11. D.04.01.01. Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni
22-01
lub chodników w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 20cm
m2

307,3

12. D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa
23-01
łamanego, warstwa górna o grubości 15cm

m2

307,3

m2

48

14. D.05.03.05. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej
12-01
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W,
średnia grubość warstwy 6cm (minimalna
grubość warstwy 3cm)
m2

525,2

15. D.05.03.05. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
21-05
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość
warstwy 4cm

m2

522,2

16. D.06.01.01. Plantowanie skarp i korony nasypów
15-03
w gruncie kategorii I-III

m2

112,8

17. D.06.03.02. Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym
11-01
formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem ogumionym

m3

6

18. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych
11-03
o wymiarach15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu B-10

m

195

19. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych
11-01
o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem
ławy zwykłej z betonu B-10

m

15

odkład samochodami na odl. do 3 km
9.

D.02.03.01. Nasypy wykonywane mechanicznie
14-03
z gruntów kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z
formowaniem i zagęszczeniem nasypu
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

10. D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
31-01
wodociągowych, nadbudowa wykonana
betonem
D.04.00.00. PODBUDOWA

D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
13. D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni
31-02
asfaltowych na zimno: średnia grub.
warstwy 3 cm, wraz z odwiezieniem urobku
z frezowania i jego utylizacją

D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

20. D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
11-03
betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

226,2

21. D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
12-04
betonowej o grubości 8 cm, kolorowej
na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

163,5

22. D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych
11-02
o wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

124,0

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto

Słownie złotych: ________________________________________________________

_________________ dnia

__ __ 20___ roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zał. nr 2.1.

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
Wykonawca:
__________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
____________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.: rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr
102886B w m. Kosiły, prowadzonego przez Zarząd Dróg powiatowych w Grajewie,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt.7.2. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 2.1.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. 7.2.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 2.2.

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
Wykonawca:
____________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
____________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: rozbudowa
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, oświadczam, co

następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

1

Zał. nr 2.2.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
…..…………………………………………………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

2

Zał. nr 2.2.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW :
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale pkt.9 ppkt. 9.6.2 SIWZ tj. aktualny odpis z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
1)dostępne są w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych i bezpłatnych baz danych ( podać nazwę rejestru i adres
internetowy)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2)znajdują się w posiadaniu zamawiającego:
a) zostały złożone w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie) - …….......................................
…………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać numer sprawy )

b) znajdują się posiadaniu Zamawiającego w związku z …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(należy krótko scharakteryzować sprawę)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

3

Zał. nr 2.3.

Oświadczenie
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy
Wykonawców)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.
zm.)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym
w trybie
przetargu
nieograniczonego
na:
„rozbudowę
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły” prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4,
19-203 Grajewo, oświadczam, że Wykonawca:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1618, z późn. zm.) - tej
samej, do której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.
należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1618, z późn. zm.) – tej
samej, do której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.
(Należy zaznaczyć jedną z opcji. Jeżeli żadna z opcji nie zostanie zaznaczona, Zamawiający uzna, że
Wykonawca oświadczył, że nie należy do grupy kapitałowej tej samej, do której należą inni wykonawcy,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
__________________ dnia

__ __ 20___ roku
_____________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA:

niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu _______________________2016 r. w Grajewie pomiędzy Zarządem
Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, w imieniu którego
działa:
1.P. _________________________________________
- zwany w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
,a
- firmą/konsorcjum firm
______________________________________________________________________
mającą siedzibę
______________________________________________________________________
działającą na podstawie wpisu do Rejestru
______________________________________________________________________
NIP _________________________, REGON
____________________________________
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
________________________________________________
________________________________________________
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą PZP”, na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły” w km odc.
I 10+782,20÷10+797,70; odc. II w km 10+809,80÷10+892,60.
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Oświadczenia Wykonawcy:
1. Wykonawca oświadcza, że nie został postawiony w stan upadłości ani także nie jest
stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków
umożliwiających postawienie go w stan upadłości, lub wszczęcia postępowania
układowego z jego wierzycielami.
2. Wykonawca oświadcza, że żaden składnik majątkowy z wyposażenia Wykonawcy nie
jest obciążony w jakikolwiek sposób (w szczególności na mocy zastawu, zastawu
rejestrowego, prawa pierwokupu, przewłaszczenia na zabezpieczenie), ani nie
istnieje żadna umowa lub jakikolwiek inny dokument prawny, który powodowałby
stworzenie podstawy do ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na jakichkolwiek
składnikach majątkowych wyposażenia Wykonawcy lub który miałby na celu
ustanowienie takich obciążeń.
3. Nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, ani
nie zostały wniesione żadne roszczenia w odniesieniu do wyposażenia Wykonawcy.
4. Zatrudnia co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych
funkcji kierownika budowy robót budowlanych.
5. Wykonawca dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót budowlanych i
całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Uważa się, iż Wykonawca ma
świadomość złożoności robót budowlanych.

§2
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robót
budowlanych polegających na realizacji zadania pod nazwą:
rozbudowa
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły w km odc. I 10+782,20÷10+797,70; odc. II w km 10+809,80÷10+892,60,
zgodnie z przedmiarem robót, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót stanowiącymi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
ofertą Wykonawcy.
1. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym na terenie objętym
przedmiotem umowy oraz z SIWZ i załącznikami do niej i że nie zgłasza zastrzeżeń
dotyczących zakresu robót i warunków ich prowadzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że w granicach należytej staranności właściwej dla
wykonawcy robót budowlanych zapoznał się z dokumentacją przedmiotu Umowy
dostarczoną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oświadcza, że uwzględnił
wszystkie czynności w wynagrodzeniu oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi § 6
pkt. 1 umowy odpowiada nakładowi prac oraz wszelkich kosztów niezbędnych do
wykonania niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem
podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest
uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
7. Rozliczenie robót dodatkowych, zleconych przez Zamawiającego, dokonane będzie
na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zachowaniu cen i wskaźników
cenotwórczych podanych w ofercie.
8. Roboty dodatkowe mogą być zlecone wyłącznie na podstawie art. 67 ustawy w
drodze odrębnej umowy
9. Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą zamawiającego i nie mogą
skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania terenu w dniu podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy,
4) końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie od
16.04.2018r. do 15 czerwca 2018r.
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
1) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania
robót przez Zamawiającego;
2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
3. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie
terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 5.1).
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia
terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie
pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy
podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z
podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.
5. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, z zakresie branży drogowej
w osobie:______________________ adres: ________________________telefon:
___________________działającego
w
granicach
umocowania
określonego
przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
2.Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru __________________adres:
________________telefon: ______________________działającego w granicach
umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1.

2.

3.

4.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe, zgodnie z wybraną w trybie przetargowym ofertą Wykonawcy na
kwotę brutto _______________ zł (słownie zł:_________________); kwota netto
wynosi ___________________zł (słownie zł:_________________); a 23% VAT
wynosi ____________________ zł (słownie zł:_______________________).
Podstawą do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji
technicznych.
Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające z dokumentacji przedmiarowej, jak również nie ujęte w dokumentacji
przedmiarowej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT,
wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy.
Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie po pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysów, oraz po
zawarciu pisemnej umowy o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych.

§7
1. Rozliczenie między stronami dokonywane będzie:
1) rozliczenie nastąpi, na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez wad
i po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
2) warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w
art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych
lub upoważnienia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na
rzecz podwykonawców w części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu;
3) w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty
lub upoważnienia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na
rzecz podwykonawców w części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu, o
których mowa w pkt. 2) wysokość wynagrodzenie jest wstrzymywana w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
3. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
4. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy o nr …………………………………………………………………………..
6. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za jakość wykonanych robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury
Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca
powierzy
podwykonawcom
wykonanie
następujących
części
zamówienia, wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy
a) robota budowlana …………………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie
części zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę
silami własnymi.*
*)
niepotrzebne skreślić
2. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego
Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizowanego przez
Podwykonawcę/ów.
2.1.Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej
części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, która nie została wskazana w
Ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do
Umowy.
2.2.Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi
zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
2.3.Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
2.4.Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu
o przesłanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy i
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w
SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie
do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót, które mają
być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu
podwykonawcy
faktury
potwierdzającej
wykonanie
zleconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.
6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach gdy:
a) niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ,
b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w
terminie, o którym mowa w pkt. 7 uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
11. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót
wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość
należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót.
12. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiającego.
13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
umowy o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają
prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia
umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo,
upoważnienie, uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie
uprawnienia.
14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 4 – 11.
15. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady
określone w ust. 4 – 11 i ust. 13.
16. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp
oraz K.C.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie
roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które
zostaną wykonane przez podwykonawców.
19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo
do wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.
20. W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie mają
przepisy § 14 niniejszej umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez
podwykonawców.
22. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.
23. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały
sporządzone na piśmie.
24. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać
postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na
zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn.
Paragrafu stosuje się odpowiednio.
25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami
bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
26. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z
pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub
jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. Wykonawca, zlecając
roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów
wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób
wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego prawa.
27. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
b. terminów realizacji,
c. wynagrodzenia i terminów płatności,
28. W przypadku wykorzystywania do realizacji zadania podwykonawców, Wykonawca
odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość
wykonanych prac tak jak za działanie własne.
29. Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonywania
na placu budowy robót przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą
Podwykonawców.
30. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza.
§9
1. Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, dostawy lub usługi składa jednocześnie deklarację, określającą
sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca może
przewidzieć:
1) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przez Wykonawcę. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu
faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód
zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres
robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę, oraz oświadczenie
podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do
umowy, lub
2) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez
podwykonawców
lub
dalszych
podwykonawców,
bezpośrednio
przez
Zamawiającego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC). W takim
przypadku Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu faktury własne wraz
z załącznikami obejmującymi:
a)
upoważnienie
do
zapłaty
wynagrodzenia
bezpośrednio
na
rzecz
podwykonawców w części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu (art.
921[1]-921[5] KC) zgodnie z załączonymi ich fakturami;
b) kopie faktury podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury
wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót;
c) kopie upoważnień udzielonych przez wykonawcę podwykonawcom do odbioru
należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie
przekazu (art. 921[1]-921[5] KC).
Zamawiający, na podstawie ww dokumentów, będzie dokonywał bezpośredniej
zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców, po ich sprawdzeniu przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. W tej sytuacji Zamawiający będzie regulował
bezpośrednio Wykonawcy tylko należności wynikające z faktur za roboty przez
niego wykonane
2. Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowości odbioru może zmienić deklarację
sposobu dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określoną w § 9 pkt 1
składając oświadczenie na piśmie w tym przedmiocie.
3. Odpowiednie postanowienia znajdą się także w umowach łączących Wykonawcę z
podwykonawcami, włączenie opisanych wyżej postanowień jest warunkiem
wyrażenia zgody na zawarcie odpowiednich umów w trybie przewidzianym w art.
647[1] KC.
4. Niezależnie od postanowień § 9 pkt 1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na
roboty budowlane.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu

6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.
4. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia uwag 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.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
zamawiającego.
12. Przepisy art. 143a–143d ustawy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów
art.647 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i
prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki
bezpieczeństwa.
2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne.
3. Wykonawca po przejęciu placu budowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za
wszelkie szkody, powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji.
4. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na
czas budowy.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem
staranności wymaganej od profesjonalisty.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SIWZ,
ofertą, szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi

8. warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem
budowlanym, zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.
9. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1/ zapewnienie kompetentnego kierownictwa posiadającego aktualne zaświadczenie
właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem OC.
Ustanowiony kierownik działa w ramach praw i obowiązków sprecyzowanych w
ustawie Prawo budowlane.
2/ zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego, siły roboczej,
sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie gwarancji,
3/ zapewnienie
odpowiednich
warunków
bezpieczeństwa
oraz
rozwiązań
organizacyjno - technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i
specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnych z
obowiązującymi przepisami,
4/ zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na placu budowy oraz
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników Wykonawcy,
5/ bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP,
6/ zakup niezbędnych materiałów,
7/ dostarczenie wszystkich atestów na materiały przed ich wbudowaniem, w języku
polskim,
8/ dostarczenie wszystkich atestów na urządzenia przed ich montażem, w języku
polskim,
9/ składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z
utrzymaniem należytego porządku,
10/ pokrycia kosztów wywozu śmieci, gruzu oraz innych odpadów stałych i płynnych
powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
11/ po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, po konsultacji w tej mierze z
Zamawiającym,
12/ zabezpieczenie mienia własnego Wykonawcy, mienia Zamawiającego, mienia
pracowników i podwykonawców od zniszczenia i kradzieży,
13/ ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,
14/ ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i podwykonawców, przy udziale których realizuje zamówienie
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
15/ zapewnienie ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z
przedstawicielami Zamawiającego.
16/ uzyskanie opinii potwierdzających dopuszczenie obiektów do użytku, w tym
inspektora sanitarnego, straży pożarnej,
17/ od przyjęcia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jego terenie,
18/ Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa
Budowlanego.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty i skutki, w szczególności szkody oraz
wady, wykonanych prac.
§ 11
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.
1505, z późn. zm.).

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.

1.1. Zamawiający ustala następujące czynności do których wymagane jest zatrudnienie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę:
 rozbiórkowych i przygotowawczych,
 wykonywanie koryta,
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
 ustawienie krawężników,
 wykonywanie warstw bitumicznych w-wy wyrównawczo-wiążącej i ścieralnej,
 uzupełnienia poboczy.
1.2.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w pkt. 1.1. W tym zakresie Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów i dokonania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania wyżej wymienionych wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
2. Pierwsze „Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników” Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni od daty zawarcia
Umowy kopii umowy o pracę, zawartych z osobami, o których mowa w § 11 ust. 1.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania. Powyższe obowiązuje przy każdorazowej
zmianie tych osób. Wówczas umowa powinna być dostarczona zamawiającemu nie
później niż w terminie 3 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w pkt. 1.
4.

Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
dowodów, o których mowa w pkt. 3., dotyczących zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących
czynności wskazane w pkt. 1., Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% ceny
ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki.

5.

Jeśli w wyniku wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie
spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1., Zamawiający wykryje naruszenie
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1. czynności, Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą ujawnioną osobę zatrudnioną na

innych zasadach niż umowa o pracę, biorącą udział w realizacji zamówienia przy
wykonywaniu prac, o których mowa w pkt. 1.
6.

1.
2.

3.

4.
5.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy
prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, że są zgodne z Polską Normą.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie
robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 13
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i
zamiennych, w terminie 3 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu na 2 dni przed ich odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do
zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§ 14
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za ewentualne
wady zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie odrębnego
dokumentu wystawionego przez Wykonawcę po odbiorze końcowym.
2. Okres gwarancji wynosi …………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie
określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu
na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli
wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją
robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo
dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych
wskazówek.
8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady
wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwiązania technicznego.
9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do
usunięcia Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie
rękojmi Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
11. Dokument gwarancyjny wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.
§ 15
1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają
zabezpieczenie w formie kar umownych.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową - w wysokości 0,1 %
ceny brutto,
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,1 % ceny brutto
poczynając od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie
wad,
c) z tytułu:

- braku

zapłaty lub nieterminowej zapłaty
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

wynagrodzenia

należnego

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
w wysokości 0,1 % ceny brutto za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. c.
d) - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości
10 % wartości robót, o której mowa w § 6 pkt. 1 umowy,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z
wyłączeniem przypadku z art.145 ustawy – w wysokości 10,00% końcowej
wartości (brutto)przedmiotu umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art.471 kc.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy,
odbiór przed upływem okresu gwarancji) dokonywane będą na zasadach i w
terminach określonych w Specyfikacji Technicznej odbioru robót.
2. Z czynności odbioru, końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem
okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

§ 17
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
2) dziennik budowy,
3) protokoły badań i sprawdzeń,
4) księgę obmiaru wykonanych robót,
5) rozliczenie końcowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych
elementów i wartości ogółem netto oraz brutto,
Potwierdzenie przez wyznaczonego w niniejszej umowie inspektora nadzoru
zakończenia przedmiotu umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości
dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru wykonania robót i kompletności dokumentów odbiorowych.
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od
zgłoszenia gotowości do odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio
wynagrodzenia,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
Strony ustalają, iż z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.

9. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub
nieprawidłowości Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru wyznaczając
Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub
nieprawidłowości Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru na
zasadach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu.
10. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem
terminu gwarancji ustalonego w umowie.
§ 18
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę
____________zł (słownie złotych: _______________________).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………… Strony
postanawiają, że 30,00 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwolnione w terminach
i wysokościach jak niżej:
1) 70,00% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
2) 30,00% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu
gwarancji jakości za wady z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwolnieniem części zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o której mowa w ust 3.pkt 1., w przypadku kiedy Wykonawca
nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu wartość robót,
wówczas Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w
terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich
obowiązków należytego wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo
Zamawiający, przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo
żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.

§ 19
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie
dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez strony,

3)

2.

3.

1.
2.

Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy
pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować
innego podwykonawcę spełniającego wymagania w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego),
przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.
6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
7) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 4 umowy np. wystąpienia
zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń.
8) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
9) Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub
w umowie.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 9
termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego
przez strony.
§ 20
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
Umowy
w
trybie
natychmiastowym bez dodatkowego wyznaczania terminu.:
1) 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, lub
zaniechał realizacji kontraktu,

3. Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 2 Zamawiający może z powodu
zdarzeń niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić.
4. Odstąpienie od umowy spowoduje konieczność rozliczeń wg stanu na dzień
zaprzestania realizacji umowy, przy zastosowaniu stawek jednostkowych z
kosztorysu ofertowego.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie
powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem
odstąpienia.
6. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,
według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
7. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.
8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 21
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 22
SIWZ na wykonanie robót budowlanych, oferta z dnia …………………. r., aktualny wypis z
Ewidencji Działalności Gospodarczej /aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/
Wykonawcy oraz wszelkie inne załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 23

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego i prawa budowlanego.
§ 24
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 25
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ………. wraz z załącznikami,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Dokumentacja projektowa,
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zał. nr 4.

ZOBOWIĄZANIE

(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonana
zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)
………………………………………………………………….……………..………………………………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………….………………………………….……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (Właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………….……………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda
Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne
zasoby…………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana ww. zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 2:
…………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………
.………………………........………………………………………………………………………………………..……
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:
…………........………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………........………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5
ustawy Pzp będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………………………....

……….……………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________
1.

2.
3.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

Zdolności techniczne lub zawodowe

osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych
czynności)
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.
np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Zał. nr 5

Zdolności zawodowe
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: „rozbudowę skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły”
przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie

Rodzaj

Nazwa zadania

Wartość

Daty i miejsce
wykonywania

Podmiot, na rzecz
którego usługi były/są
wykonywane
(nazwa i adres)

Wartość

Data i miejsce
wykonania

Podmiot, na rzecz
którego roboty zostały
wykonane (nazwa i
adres)

Rodzaj robot
budowlanych
(opisać, w tym podać
długość budowanego,
przebudowanego,
rozbudowanego,
remontowanego
odcinka drogi
o wartości co najmniej
200 000,00 zł brutto
każda- minimum 2
zadań)

Nazwa zadania

1)
2)

Do powyższego wykazu załączamy dowody dotyczące najważniejszych
określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

robót,

UWAGA:
1) W przypadku gdy wartość zamówienia określona zostanie w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego
Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
2) W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ust.2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_________________ dnia__ __ 20___ roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zał. nr 6

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: „rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły”
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem
wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu:

Poz.

Funkcja

Wymagania dla danej
funkcji

Nazwisko i
imię

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie
potwierdzające
spełnianie wymagań

1

2

3

4

5

1.

Kierownik
Budowy

Podstawa
dysponowania:

6

minimalne kwalifikacje
zawodowe: osoba
wskazana na stanowisko
Kierownika Budowy winna
posiadać uprawnienia
budowlane wymagane
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, do
pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
drogowej

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż
„pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

_________________________ dnia __ __ 20___ roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

`Zał.7

_________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „rozbudowę
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły”
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane
w Wykazie osób (zał. nr ____ do SIWZ) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania
zamówienia w zakresie wymaganym w siwz.

____________________, dnia _______ 2018 r.
miejscowość

_____________________________
Podpis wykonawcy

Dokumentacja techniczna
(oddzielny plik)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
(oddzielny plik)

PRZEDMIAR
ROBÓT
Obiekt:

Rozbudowa skrzyżowania drogi Powiatowej nr 1788B z
drogą gminną nr 102886B w m. Kosiły

Lokalizacja:

Odc. I w km 10+782,20÷10+797,70
Odc. II w km 10+809,80÷10+892,60
Kosiły, Gmina Rajgród
POWIAT GRAJEWSKI, WOJ. PODLASKIE

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-200 Grajewo

Wspólny słownik zamówień (CPV) –

45100000-8; 45233220-7
45233222-1

Sporządził :

Spis zawartości:
1. Przedmiaru robót
2. Spis działów przedmiaru

Grajewo, dn. 20.09.2017r.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
„rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B
z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosiły”

L.p.

ST
Poz.
katalogu

Ilość robót
Opis

J.m.
Poszcz.

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

D.01.01.01.
11-01
KNNR-1
0111/0100
D.01.02.02.
13-02
KNNR-1
0113/0100

D.01.02.04.
28-02
KNR 4-05
0805/0600

D.01.02.04.
29-01
KNNR-6
0804/0100

D.01.02.04.
41-01
KNNR-6
0806/0200

D.01.02.04.
44-01
KNNR-1
0806/0700

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy
liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie
równinnym
- odcinek I w km 10+782,2÷10+797,7
- odcinek II w km 10+809,8÷10+892,6

km
km

0,02
0,08

m3

2,8

m3

37,3

40,1

m2

13

13

m2

18,6

m2

28,8

47,4

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km
- na odcinku I
16m+13m
- na odcinku II

m
m

29
25

54

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20
cm, na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem
materiału z rozbiórki na odl. 18km
- na odcinku I
- na odcinku II

m
m

16
26

42

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubość warstwy do 20cm z wywiezieniem nadmiaru
humusu na odkład na odl. 2km
- odcinek I
15,5m*1,2m*0,15m
- odcinek II
83,8m*3m*0,15m
Rozebranie chodników z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na podsypce
piaskowej wraz z odwiezieniem materiału i jego
utylizacją, na odcinku I w km 10+782,2÷10+795,2 po
stronie prawej
13m*1m
Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej,
ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 18km
- na odcinku I w km 10+782,2÷10+797,7
15,5m*1,2m
- na odcinku II w km 10+809,8÷10+833,8
24m*1,2m

0,1

7.

D.01.02.04.
51-02
KNNR-6
0808/0300

Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu
ocynkowanego na słupkach stalowych
- na odcinku I
12,5m*1,2m
- na odcinku II
24m*1,2m

m2

15

m2

28,8

m3

1,8

m3

59,7

m3

13,2

m3

54,7

67,9

szt.

2

2

m2

9

m2

298,3

43,8

ROBOTY ZIEMNE
8.

9.

D.02.01.01.
13-02
KNNR-1
0202/0601
0208/0101

D.02.03.01.
14-03
KNNR-1
0203/0301
0208/0101
0311/0100
0408/0300

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odkład
samochodami na odl. do 3 km
- na odcinku I wykopy pod koryto na poszerzeniu
jezdni
(3m*1m*0,5+5m*1,5m)*0,2m
- na odcinku II wykopy pod koryto na poszerzeniu
jezdni
[6m*3m*0,5+5,5m*2m+34m*3m+12m*3m*0,5+5,5
m*2m*2szt.+52,8m*1,9m+30m*(1,9m+0,5m)*0,5]*0
,2m
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów
kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i
zagęszczeniem nasypu
- na odcinku I nasyp pod chodnik
(15,5m*2m+13m*1m)*0,3m
- na odcinku II nasyp pod chodnik
[(53,8m-5,5m)*2m+(53,8m-5,5m*2szt.)*2m]*0,3m

61,5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
10.

D.03.06.01.
31-01
KNNR-6
1305/0100

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem,
regulacja pionowa zaworów wodociągowych na
odcinku II w miejscu projektowanego chodnika po
stronie lewej
PODBUDOWA

11.

12.

D.04.01.01.
22-01
KNNR-6
0102/0200

Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub
chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta
20cm
- na odcinku I
3m*1m*0,5+5m*1,5m
- na odcinku II
6m*3m*0,5+5,5m*2m+34m*3m+12m*3m*0,5+5,5
m*2m*2szt.+52,8m*1,9m+30m*(1,9m+0,5m)*0,5

D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
23-01
warstwa górna o grubości 15cm
KNNR-6
- na odcinku I

307,3

0113/0600

3m*1m*0,5+5m*1,5m
- na odcinku II
6m*3m*0,5+5,5m*2m+34m*3m+12m*3m*0,5+5,5
m*2m*2szt.+52,8m*1,9m+30m*(1,9m+0,5m)*0,5

m2

9

m2

298,3

m2

30

m2

18

m2

94,5

m2

430,7

m2

94,5

m2

427,7

522,2

307,3

NAWIERZCHNIA
13.

14.

15.

D.05.03.11.
31-02
KNNR-6
0202/0700

D.05.03.05.
12-01
KNNR-6
0308/0305
0308/0701

D.05.03.05.
21-05
0309/0205
0309/0701

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: średnia grub. warstwy 3 cm, wraz
z odwiezieniem urobku z frezowania i jego utylizacją
- na odcinku I
6m*5m
- na odcinku II
5m*3,6m
Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, średnia
grubość warstwy 6cm (minimalna grubość warstwy
3cm)
- na odcinku I
9,5m*6m+6m*(6m+6,5m)*0,5
- na odcinku II
3,2m*(6m+5,5m)*0,5+49,6m*5,5m+30m*(5,6m+
3,7m)*0,5
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm
- na odcinku I
9,5m*6m+6m*(6m+6,5m)*0,5
- na odcinku II
3,2m*(6m+5,5m)*0,5+49,6m*5,5m+30m*(5,5m+
3,6m)*0,5

48

525,2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16.

17.

D.06.01.01.
15-03
KNNR-1
0503/0500

Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie
kategorii I-III, plantowanie skarp korony nasypów na
odcinku II
82,8m*1m+30m*1m

m2

112,8

112,8

D.06.03.02.
11-01
KNNR-1
0201/0701
0208/0201
0311/0100
0409/0302

Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym
formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem
ogumionym, uzupełnienie poboczy pospółką na
końcu odcinka II drogi powiatowej
w km
10+862,6÷10+892,6 po stronie lewej oraz prawej
30m*1m*2str.*0,1m

m3

6

6

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
18.

D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach
11-03
15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem
KNNR-6
z betonu B-10

0403/0300

19.

20.

21.

22.

D.08.01.01.
11-01
KNNR-6
0403/0300

- na odcinku I
16m+3m+14m
- na odcinku II
53m+8m+53m+48m
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach
15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej
z betonu B-10, na odcinku II obramowanie wjazdów
5m*3szt.

D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
11-03
betonowej o grubości 6 cm, szarej na
KNNR-6
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
0502/0200 wypełnione piaskiem
- wykonanie chodnika na odcinku I w km
10+782,2÷10+797,7
15,5m*2m+13m*1m
- wykonanie chodnika na odcinku II w km
10+809,8÷10+862,60
(53,8m-5,5m)*2m+(53,8m-5,5m*2szt.)*2m
D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
12-04
betonowej o grubości 8 cm, kolorowej
KNNR-6
na podsypce cementowo-piaskowej,
0502/0300 spoiny wypełnione piaskiem
- na odcinku I
3m*1m*0,5
- na odcinku II
6m*3m*0,5+5,5m*2m+34m*3m+12m*3m*0,5+5,5
m*2m*2szt.
D.08.03.01.
11-02
KNNR-6
0404/0200

Sporządził :

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach
6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
- na odcinku I
16m+13m
- na odcinku II
53m+5m+2m+53m+5m*2szt.+2m

m

33

m

162

195

m

15

15

m2

44

m2

182,2

m2

1,5

m2

162

m

29

m

95

226,2

163,5

124

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

I.

Grupa robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Grupa nr 452 – prace inżynierii lądowej.

II.

Klasa robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Klasa nr 4523 – prace dotyczące budowy dróg.

III.

Kategoria robót według Wspólnego Słownika Zamówień
Kategoria nr 45233 – prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe.
1. Pod kategoria nr 45100000-8 – prace dotyczące przygotowania placu budowy
2. Pod kategoria nr 45233220-7 – prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg
3. Pod kategoria nr 45233222-1 – prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

