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1.

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, województwo
podlaskie, tel. (86) 272 88 58, faks (86) 272 88 58.
Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane będą wszystkie dokumenty, ogłoszenia i
informacje związane z niniejszym postępowaniem: bip.starostwograjewo.pl.
Zamawiający pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z
późn. zm.).
2.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury
określonej w art. 24aa ww. ustawy, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz
drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu
Wąsosz” w km 5+810÷6+330 (DP 1812B ) i w km 0+000÷0+470 (DP 1820B).
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)roboty przygotowawcze:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych
(drogi) w terenie równinnym,
 karczowanie krzaków wraz z ich utylizacją,
 usuniecie warstwy humusu,
 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych – grubość nawierzchni 4
cm, nawierzchni z betonu o grubości 10 cm wraz z utylizacją, rozebranie słupków do
znaków drogowych, demontaż tablic znaków drogowych,
b)roboty ziemne:
 wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
samochodami na odległość 3 km,
 wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp
na odległość 3 km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu pod projektowany
chodnik,
c) odwodnienie korpusu drogowego:
 regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem,
 regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem,
 regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana
betonem,
 regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem,
d) podbudowa:
 mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach, parkingu, zatokach autobusowych,
skrzyżowaniu i poszerzeniach jezdni,



wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 15 cm na wjazdach do
posesji i parkingu,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 20 cm na poszerzeniu
jezdni, na zatokach autobusowych oraz na skrzyżowaniu,
 wykonanie podbudowy z betonu C8/10 o grubości warstwy 20 cm na poszerzeniach
jezdni,
 wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości warstwy 10 cm na chodnikach na
moście,
e) nawierzchnia:
 wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm
wraz z odwiezieniem urobku i jego utylizacją,
 wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W,
grubość warstwy 5 cm (minimalna grubość warstwy 3 cm) na jezdni, skrzyżowaniach oraz
zatokach autobusowych,
 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy
4 cm na jezdni, na skrzyżowaniach i zatokach autobusowych,
 wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej kolorowej bezfazowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem,
f) roboty wykończeniowe:
 plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów w gruncie kat. IV, skarpy i dno rowów,
 humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10
cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km, trawniki,
 uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z ręcznym formowaniem nasypu wraz z
zagęszczeniem walcem,
g) oznakowanie dróg:
 wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego jezdni farba akrylową białą, linie
segregacyjne, krawędzie ciągle i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejścia dla
pieszych
 ustawienie słupków do znaków pionowych wraz z przymocowaniem tarcz znaków,
 ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o
rozstawie co 1,5 m,
h) elementy ulic:
 ustawienie krawężników betonowych 15x30/22 wraz z wykonaniem lawy z oporem z
betonu B-10, ustawienie krawężników 15x22 na ławie zwykłej z betonu B-10 na
obramowaniu zjazdów od strony posesji,
 ustawienie krawężników kamiennych 20x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu
B-10,
 wykonanie chodników z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 wykonanie wjazdów do posesji i zatoki parkingowej z kostki betonowej kolorowej o gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
 wykonanie nawierzchni antypoślizgowej z mas chemoutwardzalnych o grubości 4 cm –
na chodnikach na moście,
 ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem,
 ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem,
 wykonanie progów zwalniających wyspowych z elementów prefabrykowanych o wym.
200x180 cm, wysokość 6,5 cm.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
3.3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ
– wzór umowy oraz załączniki od nr 8 - 11, przy czym przedmiar robót stanowi dokument
pomocniczy do wyceny oferty.
3.4. 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.).
3.5. Zamawiający ustala następujące czynności do których wymagane jest zatrudnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę:
 wykonanie prac fizycznych i obsługi sprzętu oraz maszyn,
 wykonanie robót rozbiórkowych,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie elementów odwodnienia korpusu drogowego,
 wykonywanie koryta,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniu, wjazdach i zatokach
autobusowych,
 ustawienie krawężników oraz ułożenie chodników i wjazdów,
 wykonywanie warstw bitumicznych wyrównawczo - wiążącej i ścieralnej,
 wykonane oznakowania poziomego i pionowego.
3.7. 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. 3.6. 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.
3.8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Oświadczenie o
zatrudnieniu pracowników” wykonujących czynności określone w pkt 3.6. oraz
zanominizowane kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych.
3.9. 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.
3.10.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.3.6.
3.11. Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów,
o których mowa w pkt. 3.8 i 3,9., dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności wskazane w pkt.3.6.,

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki.
3.12.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.3.6., Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt.3.6. 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.3.6.
3.13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wykonawca powierzając Podwykonawcy czynności, o których mowa w pkt 3.6 zobowiązuje do
realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 3.5.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienie należy wykonać do dnia 28.09.2018r.
4.2. Zamawiający na wykonane roboty drogowe określa minimalny okres gwarancji 48 miesięcy
oraz maksymalny okres gwarancji 72 miesiące.
5.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
a) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
b) Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;
c) Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
c.1)Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę
posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia
funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej w nieograniczonym zakresie, oraz posiadającą
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Osoba ta musi posiadać co
najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika
robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi,
należy podać na jakim zadaniu i u jakiego zamawiającego były wykonywane (lub osobą
posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych)
wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami.
Dopuszcza się osobę posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
c.2) Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy/dróg polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu
rozbudowy/budowy/przebudowy drogi w technologii betonu asfaltowego, o długości
odcinka min. 700 m każda robota wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających, czy te roboty 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 były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
c.3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z
przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę min 700.000,00 zł (słownie
złotych: siedemset tysięcy złotych 00/100).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.
6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, ekonomicznej lub finansowej określonych
w pkt. 5.1. SIWZ:
b.1)

wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie pełnienia
funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na
budowie, przebudowie, rozbudowie drogi, należy podać na jakim zadaniu i u jakiego
zamawiającego były wykonywane, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z informacjami na temat ich

doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie pełnienia ww. funkcji - wg
załącznika nr 6 do SIWZ;
b.2) wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub
okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 robót polegających na wykonaniu rozbudowy/budowy/przebudowy drogi w
technologii betonu asfaltowego, o długości odcinka min. 700 m każda robota wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te
roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 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 były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– wg załącznika nr
7 do SIWZ.
b.3) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa musi potwierdzać, że Wykonawca
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę min 700.000,00 zł ( słownie
złotych: siedemset tysięcy złotych 00/100).
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych
w pkt. 5.2. SIWZ:
c.1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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;
c.2)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c.1), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

c.3) 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. c.2), 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, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.3. Zasoby innych podmiotów
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5. pkt 1 ustawy.
d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
e) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach 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 żąda załączenia do oferty dokumentów, które określają
w szczególności:
e.1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
e.2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
e.3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
e.4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą.
f) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których
mowa w pkt. 6.2.
g) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.2., dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
6.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których
mowa w pkt. 6.1. i 6.2 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w pkt. 6.2 ppkt. c), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. Jeżeli dokumenty te
są sporządzone w języku innym niż polski, Zamawiający żądać od wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
zamawiającego dokumentów.
6.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
6.1 i 6.2., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.
SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub pocztą elektroniczną, przy
czym faksy i listy e-mail obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub listu e-mail.
7.3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty
elektronicznej
podany
przez
Wykonawcę
zostało
doręczone
w
sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, które zostało wysłane
do niego faksem lub pocztą elektroniczną, niezwłocznie oświadczy pisemnie, że pisma nie
otrzymał lub otrzymał je nieczytelne.
7.4. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
7.5. Dla dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego wystosowane na
podstawie art. 26 ustawy – zastrzeżona jest forma pisemna. Datą wpływu ww.
dokumentów i oświadczeń do siedziby Zamawiającego jest data złożenia ww. dokumentów i
oświadczeń w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego.
7.6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
7.7. 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)
7.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
8.
WADIUM
8.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. Nr poz. 1804, z późn. zm.).
8.4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
PKO BP. S.A. 54 1020 1332 0000 1002 0037 7135. W tytule przelewu zaleca się podać:
„Wadium do przetargu ZDP.272.2.2018 – przebudowa drogi powiatowej nr 1812B Plac
Rzędziana i ul. 11. Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul. Piaskowa w
Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz [nazwa i adres
wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie]”. Z informacji dotyczących przelewu
wadium musi jednoznacznie wynikać, czyjej oferty wadium dotyczy.
8.5. Dokument stwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w
oryginale w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4
(codziennie w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00) lub włożyć do koperty, w której znajduje się
oferta (nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to dokument, który nie stanowi oferty i
podlega zwrotowi).
8.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8.7. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunkowym bankowym
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
8.8. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8.9. Dokument wadialny musi jednoznacznie określać, jakiego postępowania i czyjej oferty
dotyczy.
8.10. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
8.11. Dokument wadialny nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia
Zamawiającego wynikające z ustawy, w szczególności w przypadku dokumentu
wadialnego mającego stanowić wadium wykonawców występujących wspólnie. Wadium
musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą.
8.12. Dokument wadialny nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń z tytułu zatrzymania wadium poprzez zapisy w dokumencie wadialnym, które
uzależniają prawo do dochodzenia roszczeń od dostarczenia wystawcy żądania z tytułu
gwarancji w dacie ważności gwarancji, jeżeli data ważności gwarancji jest ustalona na okres,
który uniemożliwi Zamawiającemu skuteczne dostarczenie tego żądania.
8.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim, Wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
8.14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
8.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8.16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45
i 46 Prawa zamówień publicznych.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Zawartość oferty:
a) Cenę ofertową, obliczoną jak w pkt 13 SIWZ, należy podać na formularzu ofertowym
według zał. nr 1 do SIWZ podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
b) Oferta powinna zawierać pełną nazwę (imię i nazwisko) i adres Wykonawcy oraz
informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.
c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
d) Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. ppkt.
a) i 6.2. ppkt. a) oraz zał. nr 1.1 tabelę elementów scalonych.
e) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie niepieniężnej, zastosowanie ma pkt 8.5. SIWZ.
f) W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski.
g) W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osób, której upoważnienie nie wynika
bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszej SIWZ, należy do oferty
załączyć dokument, z którego będzie wynikać takie upoważnienie.
10.2. Forma oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była
spięta, miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być
podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
b) Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści
oferty, nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np.
zaklejanie, zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez
przekreślenie zmienianej treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie lub
parafowanie przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
c) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
d) Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w
pkt. 10.2. ppkt. c SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
f) Oferty zaleca się składać opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemożliwiać
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia śladów
otwierania.

g) Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:
Oferta na przetarg nieograniczony znak ZDP.272.2.2018 pn. przebudowa drogi powiatowej nr
1812B Plac Rzędziana i ul. 11. Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul.
Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz. Nie otwierać przed
dniem 17.05.2018r., godz. 09.05.
10.3. Na kopercie wewnętrznej zaleca się umieścić napis jak wyżej oraz podać nazwę i adres
Wykonawcy.
10.4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części oferty
stanowiących część niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej kopercie
wewnętrznej, oznaczonej jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawna oferty”. Dla zachowania
informacji w poufności nie jest wystarczające ich zastrzeżenie jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale konieczne
jest wykazanie przez zastrzegającego, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy
czym wskazany obowiązek wykazania oznacza więcej, niż wyjaśnienie przyczyn co do objęcia
informacji tajemnicą.
10.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną
ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu
kolejną zamkniętą kopertę zawierająca oświadczenie woli, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem:
„Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
10.6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego. Jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny, to musi być
uzupełniony napisem (np. w formie odcisku pieczęci), z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego. Wystarczające jest, jeżeli napis ten znajduje się na jednym z
dokumentów oferty.
10.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Składanie ofert
a)
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203
Grajewo, w pokoju nr 100 do dnia 17.05.2018r., godz. 09.00. w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
b)
Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
11.2. Otwarcie ofert
a)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018r., godz. 09.05. w Zarządzie Dróg Powiatowych w
Grajewie, ul. Fabryczna 4.
b)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia.
c)
O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu. Podczas otwarcia ofert
podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także informacje
dotyczące ceny oferty oraz kryterium „termin gwarancji”.
d)
Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert informacje, o których mowa wyżej, zostaną
przekazane na ich wniosek.
12. KRYTERIA OCENY OFERT
12.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:

Cena
– 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi
– 40 % = 40 pkt
12.1.1. Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Cmin
C= ---------- 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)
12.1.2. 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 48 miesięcy.
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 72 miesięcy i więcej
Zamawiający przyzna 40 pkt. Ofertom o okresie gwarancji i rękojmi wynoszącym więcej niż
48 miesiące i mniej niż 72 miesięcy zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie, według wzoru:
Gb - 48
G = ---------- x 40 pkt
24
gdzie:
G - wyliczone punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
Gb - gwarancja i rękojmia badanej oferty w miesiącach
UWAGA:
 Ocenie będzie podlegał jedynie okres gwarancji, podany przez Wykonawcę w Formularzu
Oferta.
12.1.3.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 ”
13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
13.1. Wykonawca określa cenę ryczałtową za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) poprzez
wskazanie w formularzu oferty zał. nr 1 do SIWZ ceny netto, podatku VAT, brutto (cyfrowo i
słownie). Wykonawca wyliczy cenę ryczałtową w oparciu o załącznik nr 8 do SIWZ (projekt
budowlany) oraz załącznik nr 9 (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych).
Załącznik nr 11 (przedmiar robót) stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej,
nie przesądza o zakresie i rodzajach prac objętych niniejszym przetargiem, zakres i rozmiar
prac wynika z załączników nr 8 i 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Cena oferty będzie ryczałtowa Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z
późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły sie o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
13.3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również w
niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości
zamówienia. Będą między innymi następujące koszty: robót przygotowawczych,
porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy w tym ponoszenie wszelkich opłat z tym
związanych, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, zagospodarowania
placu budowy, ubezpieczenia budowy, prawidłowego oznakowania terenu budowy przez cały
okres jej trwania, opłat środowiskowych, sporządzenie planu bioz, w przypadku uszkodzenia
istniejących dróg, chodników, koszty ich odtworzenia, załadunku i wywozu gruzu, nadmiaru
gruntu, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z
prowadzonymi pracami, zajęcia pasa drogowego, przygotowania dokumentacji
powykonawczej i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np.:
usunięcie dodatkowych kolizji, obsługa geodezyjna, wykonanie pomiaru geodezyjno
powykonawczego, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji
zamówienia.
13.4. Wykonawca określi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.5. Podana cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową.
13.6. W przypadku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia skutki
błędów w ofercie ponosić będzie Wykonawca. Od Wykonawcy wymaga się szczegółowego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenia warunków realizacji zamówienia
oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
13.7. Błędy w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.
13.8. Zgodnie z art. 91 ust 3 a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 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.
13.8. 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.
13.9. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ.
14. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zawrze umowę według wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5
dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem lub
w terminie 10 dni od przesłania ww. zawiadomienia w inny sposób.
14.2. Umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu
upłynął termin na wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 ustawy lub w następstwie jego niesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.

14.3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie podpisania umowy.
14.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, o którym mowa w pkt. 15 SIWZ. Brak wniesienia prawidłowego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy traktuje się jak uchylanie się Wykonawcy od podpisania
umowy. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone będzie w formie niepieniężnej, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wzór dokumentu mającego stanowić zabezpieczenie - w celu sprawdzenia
poprawności.
14.5. Jeżeli umowa będzie pospisywana przez inne osoby, niż te, których upoważnienie do
podpisania umowy wynika z dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy, przed
podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, z których będzie wynikać
takie upoważnienie.
14.6. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostania wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy występujący wspólnie przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę tych wykonawców.
14.7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
14.8. Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu:
1) Kosztorys ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do umowy,
2) Harmonogram rzeczowo – finansowy wg wzoru ustalonego z Zamawiającym – załącznik
nr 2 do umowy,
3) kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem”, posiadanie
kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako
uczestniczące w wykonaniu zamówienia.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz - za zgodą Zamawiającego – w art.
148 ust. 2 ustawy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 54 1020 1332 0000 1002 0037 7135, podając w tytule przelewu
„Zabezpieczenie do umowy na wykonanie przebudowa drogi powiatowej nr 1812B Plac
Rzędziana i ul. 11. Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul. Piaskowa w
Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”.
15.5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie
części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):
a) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100%
wartości zabezpieczenia,
b) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia
wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu
rękojmi za wady.
15.6. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów
ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.
15.7. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.
15.4.

15.8. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za
wady.
15.9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
15.10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
16. WZÓR UMOWY
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia, stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ.
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
17.1. 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.
17.2. 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.
17.3. 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.
17.4. 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.
17.5. Terminy wniesienia odwołania:
17.6.1.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.
17.6.2 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.

17.6.3.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.
17.6.4.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.
17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8. 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.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

INNE INFORMACJE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
18.6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie
w postaci katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
18.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
18.10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia.
18.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
18.12. Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
18.13. Ilekroć w SIWZ i załącznikach zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, znaki towarowe, patenty, wskazaniu temu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane w SIWZ i załącznikach określenie
przedmiotu zamówienia przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i
urządzenia określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby
spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych
parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w
ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.

Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
18.14. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza składania ofert
równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia
będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu
zamówienia oraz zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach.
18.15. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane
18.16. Ilekroć w niniejszej SIWZ pojawia się pojęcie „ustawa” bez podania bliższego
określenia, należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.).
18.17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.)
i aktów wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykaz załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
załącznik 1.1. do SIWZ tabela elementów rozliczeniowych ------------------------------------------------------- 1
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ------------- 1
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ------------ 1
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej --------------- 1
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy ------------------------------------------------------------------------------------ 1
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób -------------------------------------------------------------------------------------- 1
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót ------------------------------------------------------------------------------------- 1
Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany
Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR
Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt organizacji ruchu
Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar
Załącznik nr 12 zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 1 kosztorys ofertowy (załącznik do umowy).
Załącznik nr 2 harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik do umowy).

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)

*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

Numer faksu lub/i adres e-mail do przesyłania
pism w sprawach niniejszego postępowania

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) dotyczącego postępowania znak
ZDP.272.3.2017, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac
Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu
i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie
objętym SIWZ i na warunkach w niej określonych i składamy następującą ofertę:

CENA OFERTOWA
Oferuję wykonanie zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11.
Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz
– do granicy obrębu Wąsosz”
Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

1

2

3

….................. zł
….................. zł
….................. zł
Cena ryczałtowa brutto stanowi cenę ofertową za wykonanie zadania.
Cena brutto słownie………………........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OKRES GWARANCJI (wpisać oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceną stanowią
kryteria oceny ofert)

Oferuję ................ miesięcy/ące gwarancji Wykonawcy na przebudowaną drogę.
*

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje się, że zaoferował w tej pozycji
minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.

OBOWIĄZEK PODATKOWY (zaznaczyć właściwą opcję)
Wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.
Wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
ww. obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku
….....................................................................................................................…....................................
.................................................................................…...........................................................................
..........................................…...................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie prowadzi do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH (zaznaczyć właściwą opcję)
Oświadczam, że wykazując spełnianie warunków udziału postępowaniu:
nie polegamy na zasobach innych podmiotów
polegamy na następujących zasobach innych podmiotów (wskazać zasoby):
Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie będzie polegał na
zasobach innych podmiotów.

PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję)
Zamówienie wykonamy siłami własnymi.
Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia
(wskazać część zamówienia):

…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie zamierza powierzyć
podwykonawcy wykonania części zamówienia.

Na zasoby podwykonawcy nie powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału
postępowaniu.

Na zasoby podwykonawcy powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu. Nazwa (firma) tego podwykonawcy:
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie powołuje się na
zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE (nieobowiązkowe)
W związku z obowiązkiem podawania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
informacji nt. Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się zaznaczenie właściwej opcji.
Wykonawca należy do sektora MŚP
Wykonawca nie należy do sektora MŚP
Na ofertę składa się (zaleca się wymienić):
.........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik nr 1.1. do SIWZ – Tabela zestawienia elementów scalonych
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SCALONYCH
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz
drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu
Wąsosz”

L.p. ST

Nazwa elementu rozliczeniowego

Wartość [zł]

1.

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOROWAWCZE

2.

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

3.

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.

D.04.00.00.

PODBUDOWA

5.

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIA

6.

D.06.00.00.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.

D.07.00.00.

OZNAKOWANIE DRÓG

8.

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto
Słownie złotych: .........................................................................................................................
_________________ dnia __ __ 20___ roku
_____________________________
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr
1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”, znak sprawy
ZDP.272.2.2018, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19203 Grajewo, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1. SIWZ

__________________ dnia __ __ 20____ roku
____________________________
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

*

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

*

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, ust. 5 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr
1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”
, znak sprawy ZDP.272.2.2018, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul.
Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
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:
a) są dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (podać nazwę rejestru lub ewidencji i adres
internetowy)
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
b) znajdują się w posiadaniu zamawiającego:
zostały złożone w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
oraz wskazać reprezentanta.

prowadzonym przez Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie)** - znak
sprawy: …........................................................
znajdują się posiadaniu Zamawiającego*** w związku z .............................................
…..................................................................................................................................................….......
..................................................................…..........................................................................................
........................................................….....................................................................................
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.
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/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 20____ roku
_________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
*

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w oświadczeniu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

***W

przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których w oświadczeniu, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy
kapitałowej
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr
1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”, znak sprawy
ZDP.272.2.2018, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19203 Grajewo, oświadczam, że Wykonawca*:
(podać nazwę i adres Wykonawcy):

…..........................…...................................................…........................................................................
…..........................…...................................................…........................................................................
…..........................…...................................................…........................................................................
…..........................…...................................................…........................................................................
nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 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 2017 r. poz. 1579, 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

*W

przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz
wskazać reprezentanta.

*W

przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz
wskazać reprezentanta.

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

__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________________
(podpis upełnomocnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

UMOWA nr ZDP……/……/2018
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Grajewie pomiędzy Powiatem Grajewskim, ul. Strażacka
6B, 19-200 Grajewo, NIP 719 15 68 228 reprezentowanym przez:
1. P. Jana Juliana Połonowicza
ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo

Dyrektora Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

- zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
NIP …………………………, REGON ……………………..
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada
w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do
granicy obrębu Wąsosz” w km 5+810÷6+330 (DP 1812B ) i w km 0+000÷0+470 (DP 1820B).
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: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac

Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu
i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz” w km 5+810÷6+330 (DP 1812B ) i w
km 0+000÷0+470 (DP 1820B). Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót (jako materiale pomocniczym).
1. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie ze dokumentacją techniczną, 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.
§3
1. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podst. Art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych czyli gdyby Zamawiający zamierzał zlecić Wykonawcy wykonanie
dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, to ustala
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może
nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Projektanta i zatwierdzony przez strony Umowy.
Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o
których mowa art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozpoczęcie
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami prawa budowanego wraz
z jego aktami wykonawczymi.
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia kosztorysu dodatkowych robót
budowlanych opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach
ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami
przedstawionymi w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Ceny tych
samych składników cenotwórczych muszą być takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych. Opracowany kosztorys będzie podlegał uzgodnieniu z
Zamawiającym dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie
przedmiotu zamówienia podstawowego, których zamawiający może udzielić na podst. Art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot budowlanych wykraczających
poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których zamawiający może
udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi po
zakończeniu realizacji zadania i dokonaniu odbioru ostatecznego robót, na podstawie

faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiającego.
2. Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą zamawiającego i nie mogą skutkować
wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt. 1.
§4

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania terenu w nie później niż w dniu podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy,
4) końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§5
Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do dnia
28.09.2018r. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty zgodnie z „Harmonogramem
rzeczowo – terminowo – finansowym”, zwanym w dalszej części umowy „harmonogramem”,
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.
Uzgodniony z Zamawiającym harmonogram, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy
stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji niniejszej umowy i jej rozliczania.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, o którym
mowa w § 5 ust.2, strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od
zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w
ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy
harmonogram.
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) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
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.
W przedstawionych w ust. 4 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. 4.1).
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.
Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Wykonawcy.
§6
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
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,
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:_______________________).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania inwestycyjnego.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych dokumentacją przetargową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania
oferty zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy i wykorzystał wszelkie środki mające na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość robót związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i
usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
§8
1. Rozliczenie między stronami:
1) rozliczenie nastąpi, na podstawie jednej faktury VAT z zastrzeżeniem § ust. 1 pkt 3)
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.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zostanie wystawiona oddzielna faktura na
każdą dodatkową robotę budowlaną.
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. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr ……………………………………………………………………………………………………
5. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość
wykonanych robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę, na
podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego i
Wykonawcę.
9. Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6b 19-200 Grajewo, NIP: 7191568228
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo
10. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§9
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia,
wskazanej w Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy:
a) ……………………..............................................................................................................................
2. Niewskazanie części zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę
siłami własnymi.*
3. Wykonawca może, przy zastosowaniu opisanej w pkt 3-31 procedury:
a) powierzyć realizację zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej
części do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawcom, niż przedstawiony w Ofercie;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
3.1. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy.
3.2.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, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy lecz 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o
którym mowa w pkt. 7 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
9. 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.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, 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.
11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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. 5 – 12.
16. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w
ust. 5 – 12 i ust. 14.
17. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz K.C.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
19. 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.
20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

21. W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie mają przepisy
§ 15 niniejszej umowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców.
23. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.
24. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie.
25. 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.
26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie
Wykonawcę.
27. 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.
28. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
b. terminów realizacji,
c. wynagrodzenia i terminów płatności,
29. 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.
30. Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonywania na placu
budowy robót przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą Podwykonawców.
31. 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.
§ 10
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 § 10 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 § 10 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.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 11
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.
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.
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.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje, uzgodni i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji
ruchu na czas budowy.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem staranności
wymaganej od profesjonalisty.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, ofertą,
szczegółową specyfikacją techniczną, zaleceniami nadzoru, obowiązującymi
warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym,
zasadami BHP oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.
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 organizacyjnotechnicznych 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.
§ 12
1. W celu realizacji niniejszej mowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zatrudni na podstawie umowy o pracę na wykonanie prac fizycznych i obsługi sprzętu oraz
maszyn pracowników przy realizacji następujących prac:
 wykonanie robót rozbiórkowych,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie elementów odwodnienia korpusu drogowego,
 wykonywanie koryta,
 wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych na jezdni, poszerzeniu i wjazdach,
 ustawienie krawężników oraz ułożenie chodników i wjazdów,
 wykonywanie warstw bitumicznych wiążącej i ścieralna,
 wykonane oznakowania poziomego i pionowego.
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. W tym zakresie
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:



3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

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.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Oświadczenie o
zatrudnieniu pracowników” wykonujących czynności określone w pkt 1 oraz zanominizowane
kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych.
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.
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.
Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o
których mowa w pkt. 5., 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.
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.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 13
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.

5. 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.
§ 14
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.
§ 15
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.
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§ 16
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 wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;
- 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,
e) Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy, osób wykonujących czynności wskazane w § 12 pkt. 1., Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5%
ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki.
f) Jeśli w wyniku wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane w § 12 pkt. 1., Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w § 12 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. § 12 pkt 1.
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.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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.
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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§ 17
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.
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.
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.
§ 18
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 w zakresie elementów
rozliczeniowych) 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.
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.
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.
§ 19
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 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.
§ 20
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) 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 § 5 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.
2. 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.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

1.
2.

3.
4.

§ 21
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,
Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 2 Zamawiający może z powodu zdarzeń
niezależnych od Zamawiającego od umowy odstąpić.
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.
1.

2.
3.
4.

5.

§ 22
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.
Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
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.
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy
dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 23
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.
§ 24
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i
prawa budowlanego.
§ 25
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. wraz z załącznikami,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
Harmonogram rzeczowo – finansowy.
Kosztorys ofertowy.
Oświadczenie podwykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób
Wykonawca
(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

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

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe –
uprawnienia

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe
(należy podać co najmniej 2 roboty budowlane polegające na Podstawa dysponowania
budowie, przebudowie, rozbudowie jako kierownik
osobą
budowy/kierownik robót branży drogowej, na jakim zadaniu i u
jakiego zamawiającego były wykonywane, nazwa adres)

Kierownik budowy
– branża drogowa

__________________ dnia __ __ 20____ roku

_________________________________
(data i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7 - wykaz robót
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

WYKAZ ROBÓT
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Rodzaj

Nazwa zadania

Rodzaj
(opisać, w tym
podać
długość
budowanego
Nazwa zadania
/przebudowanego/
rozbudowanego
odcinka drogi

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

Wartość

Daty i miejsce
wykonywania

Wartość

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

__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*W

przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
oraz wskazać reprezentanta.

Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór zobowiązania
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia

(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………………..
…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………………
(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 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..……………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
(Określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, osoby zdolne do wykonania zamówienia imię i nazwisko
osób oraz pełnione funkcje, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz
drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu
Wąsosz” znak ZDP.272.2.2018
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:
…………........………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………......………………………………………………………………………………………..…………………………………..

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.

__________________ dnia __ __ 20____ roku
________________________
( podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do umowy - Kosztorys ofertowy
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)

*

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

KOSZTORYS OFERTOWY
dotyczący wykonania zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak
ZDP.272.2.2018, którego przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz
drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu
Wąsosz”
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ST

Opis

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych robotach ziemnych w terenie
równinnym
D.01.02.01. Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk
krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalenie
pozostałości po karczunku
D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubość warstwy do 20cm wraz
z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład
na odl. 3km
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni
4 cm wraz z utylizacją
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość
nawierzchni do 10cm wraz z utylizacją
D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych
zamocowanych w podłożu gruntowym wraz
z wywiezieniem słupków na odległość 24km
D.01.02.04. Demontaż tablic znaków drogowych wraz
z wywiezieniem znaków na odległość 24km
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. III-IV z transportem urobku na odkład
samochodami na odległość 3 km
D.02.03.01. Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów
kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odległość 3 km wraz
z formowaniem i zagęszczeniem nasypu
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

J.m.

Ilość
robót

km

0,99

ha

0,02

m2

80

m2

102

m2

11

szt.

10

szt.

22

m3

208,5

m3

331,6

Cena
jedn.
[zł]

Wartość
[zł]

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

D.03.06.01. Regulacja pionowa kratek ściekowych,
nadbudowa wykonana betonem
D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem
D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana
betonem
D.03.06.01. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
nadbudowa wykonana betonem
D.04.00.00. PODBUDOWA
D.04.01.01. Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni,
i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 10cm
D.04.01.01. Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach
jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 20cm
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
warstwa górna o grubości 15cm
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
warstwa górna o grubości 20cm
D.04.06.02. Wykonanie podbudowy z betonu B-10, grubość
warstwy 20cm
D.04.06.02. Wykonanie podbudowy z betonu B-20, grubość
warstwy 10cm
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, średnia grubość
warstwy 4cm, wraz z odwiezieniem urobku z
frezowania i jego utylizacją
D.05.03.05. Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W,
grubość warstwy 5cm (minimalna grubość
warstwy 3cm)
D.05.03.05. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy
4cm
D.05.01.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej bezfazowej o grubości 8cm,
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie
kategorii IV
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm
z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km
D.06.03.02. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
z formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem
D.08.00.00. OZNAKOWANIE ROBÓT
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie segregacyjne i krawędzie
przerywane
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową
białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla

szt.

6

szt.

34

szt.

34

szt.

19

m2

1 501,5

m2

304

m2

1 303,5

m2

458

m2

38

m2

22

m2

294

m2

7 939,3

m2

7 934

m2

91

m2

180

m2

279

m3

15,9

m2

153,6

m2

46,4

pieszych
30. D.07.02.01. Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy
60mm dla znaków drogowych, wraz
z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami
31. D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupów tarczy
znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa I generacji
32. D.07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupów tarczy
znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa II generacji
33. D.07.02.01. Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
z pochwytami i poręczami z rur stalowych
o rozstawie słupków z rur co 1,5m
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
34. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych
15x30/22cm wraz z wykonaniem ławy
z oporem z betonu B-10
35. D.08.01.02. Ustawienie krawężników kamiennych 20x25cm
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu
B-10
36. D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm
wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10
37. D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
38. D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
39. D.08.02.02. Nawierzchnia antypoślizgowa z mas
chemoutwardzalnych o grubości 4 mm - na
chodnikach
40. D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach
6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
41. D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem
42. D.08.07.01. Wykonanie progów zwalniających wyspowych
z elementów prefabrykowanych o wym.
200x180 cm, wysokość 6,50 cm
Wartość robót netto
obowiązujący podatek VAT 23%
wartość robot brutto

m2

282,8

szt.

25

szt.

36

szt.

13

m

258

m

813

m

1 022

m

385

m2

2 157

m2

975

m2

22

m

1 166

m

13

szt.

4

Słownie złotych : _________________________________________________________________________

Sporządził :

_________________

Data

______________

Podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

_______________________

Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo finansowy
Wykonawca
(pełna nazwa/imię i nazwisko/adres)*

reprezentowany przez:
(imię,

nazwisko,

stanowisko/podstawa

do reprezentowania)

Harmonogram rzeczowo - finansowy
dotyczący wykonania zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak ZDP.272.2.2018, którego przedmiotem jest wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul.
Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elementy robót
ROBOTY PRZYGOROWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PODBUDOWA
NAWIERZCHNIA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OZNAKOWANIE DRÓG
ELEMENTY ULIC

CZERWIEC 2018

LIPIEC 2018

SIERPIEŃ 2018

*) należy wpisać kwoty brutto

__________________ dnia __ __ 20___ roku

_________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

WRZESIEŃ 2018

Załącznik nr 3 do Umowy
.................................................................
Firma Wykonawcy
Dotyczy: Wykonania robót budowlanych………………………………………………..
Inwestor: …………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania przedsiębiorcy
(Podwykonawcy) działającego pod firmą …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane
nr………………………….. zawartej w dniu …………………r. z Wykonawcą na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą a ................................................................, wymagalne
do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w
pełnej wysokości.
b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………………… zł
słownie: ………………………………………………………………………………………zł…./100 brutto
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
d) zrzekamy się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz zwalniamy z
długu Inwestora oraz Wykonawcę w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
................................................
Data, pieczęć i podpis

