Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Grajewie
mgr inż. Jan Julian Połonowicz
(podpis nieczytelny)

Grajewo, dnia 25 maja 2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
Formularz 2.1.

Rozdział 3

kosztorys ofertowy

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na
zasobach, których Wykonawca polega wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział
w realizacji części zamówienia;

Formularz 3.1.4.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej/informacja o braku przynależności do
grupy kapitałowej.
Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Formularz 3.2.
Formularz 3.3.

Wykaz
osób,
które
będą
wykonywaniu zamówienia.

uczestniczyć

w

PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
złożone przez podmiot, z zasobów którego Wykonawca będzie korzystał
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Tom II:


ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Tom IV:

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

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

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZDP.272.3.2016
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej
„ustawą Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Zarządu Powiatu Grajewskiego.

5.
5.1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na
odcinku Matnia - Kuligi” w km 9-900÷11+930 polegająca na wykonaniu
następujących robót:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach
ziemnych (drogi) w terenie równinnym, odcinek drogi powiatowej na odcinku
Ciszewo -Kuligi nr 1794B w km 9+900÷11+930 - 2,03 km,
2.rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø60cm z
uprzednim
odkopaniem
przepustów
wraz
z
wywiezieniem
materiału
rozbiórkowego i jego utylizacją, rozebranie przepustów z kręgów betonowych
Ø60cm pod drogą w km 10+005; 10+947; 11+813 – 21,0 m,
3.karczowanie krzaków i podszycia o małej gęstości, wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostałości po karczowaniu; karczowanie krzaków w km
10+170÷10+580; 10+740÷11+160; 11+820÷11+840 po stronie lewej,
karczowanie krzaków w km 10+000÷10+650; 10+820÷11+170 po stronie
prawej – 0,23 ha,
4.przygotowanie kabla telefonicznego doziemnego o średnicy do 30mm do
zabezpieczenia w rowie kablowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
kabla, kabel pod jezdnią w km 10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590;
11+648 – 50,0 m,
5.zabezpieczenie podziemnego kabla telefonicznego rurą dwudzielną AROT
Ø110mm, zabezpieczenie kabla podziemnego pod jezdnią w km 10+156;
10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648 – 50,0 m,

ROBOTY ZIEMNE
6.wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku
na odkład samochodami na odległość 3km, wykonanie rowów przydrożnych w
km 9+920÷10+052; 10+910÷11+077; 11+763÷11+840 z obu stron oraz w km
10+052÷10+067; 11+840÷11+860 po stronie prawej drogi – 314,8 m3,
7. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami na odległość 10km wraz z formowaniem i zagęszczeniem
nasypu, uzupełnienie korpusu drogowego w km 11+820÷11+860 po stronie
prawej – 8,0 m3,
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8.wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych Ø60cm
układanych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i
zasypaniem, przepusty pod drogą w km 10+005; 10+947; 11+813 – 27,0 m,
PODBUDOWA
9.koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat.
II-IV, głębokość koryta 10cm - zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L;
10+727L; 11+445L; 11+664P; zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L;
9+996P; 10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L; 10+526P;
10+590L; 10+654P; 10+812P; 10+816L; 10+987L; 11+034P; 11+167L;
11+179P; 11+295L; 11+369P; 11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L;
11+581P; 11+625P; ; 11+677L; 11+705L; 11+732L; 11+752L; 11+781P;
11+808L; 11+870L; 11+902P – 492,4 m2,
10.profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV; jezdnia na odcinku w km
9+900÷11+930; skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P - 15140,2 m2,
11. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o średniej
grubości 12cm, na odcinku w km 10+003÷10+007; 10+035÷10+070;
10+154÷10+190;10+230÷10+314;10+372÷10+397;10+516÷10+534;
10+638÷10+665;10+816÷10+879;10+910÷10+949;11+077÷11+087;
11+313÷11+361;11+447÷11+496;11+559÷11+571;11+752÷11+781;
11+811÷11+815; 11+894÷11+906 - 3415,5 m2,
12.wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości
10cm - jezdnia w km 9+900÷11+926, skrzyżowanie z drogą gminną w km
11+207P, zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L; 11+445L;
11+664P; zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L; 9+996P; 10+072L;
10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L; 10+526P; 10+590L; 10+654P;
10+812P; 10+816L; 10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L;
11+369P; 11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L; 11+581P; 11+625P;
11+677L; 11+705L; 11+732L; 11+752L;11+781P; 11+808L; 11+870L;
11+902P - 13965,4 m2,
13.wyrównanie podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym, jezdnia w km
11+926÷11+930 - 1,7 m3,
NAWIERZCHNIA
14.wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,
grubość warstwy 5 cm - jezdnia w km 9+900÷11+930 - skrzyżowanie z drogą
gminną w km 11+207P- zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L;
11+445L;11+664P - zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L;
9+996P;10+072L;10+145P;10+354P;10+395L;10+475L;10+526P;10+590L;

10+654P;10+812P;10+816L;10+987L;11+034P;11+167L;11+179P;11+295L;1
1+369P;11+380L;11+473P;11+478L;11+566L;11+581P;11+625P;11+677L;11
+705L;11+732L;11+752L; 11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P
– 10785 m2,
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15.plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kategorii IV, skarpy i dno rowów
w km 9+920÷10+052;10+910÷11+077;11+763÷11+840 z obu stron i w km
10+052÷10+067; 11+840÷11+860 strona prawa - 1315,8 m2,
16.wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych Ø40cm ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem, przepusty w km 9+995L; 9+996P; 10+987L; 11+034P; 10+987L;
11+034P; 11+781P; 11+808L – 48,0 m,
17.umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia
polnego ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej - wloty przepustów
Ø60cm w km 10+005; 10+947 11+813; wloty przepustów zjazdowych Ø40cm w
km 9+995L; 9+996P; 10+987L; 11+034P; 10+987L; 11+034P; 11+781P;
11+808L – 78,0 m2,
18.uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu wraz z
zagęszczeniem walcem ogumionym na odcinku drogi w km 9+900÷11+930; na
3
skrzyżowaniu z drogą gminną w km 11+207P - 173,4 m .
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem
zamówienia” lub „inwestycją”.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45100000-8 – prace dotyczące przygotowania placu budowy
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).
Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem
polskim, a w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
5.2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.3.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji
przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach I - IV
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również
„SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
5.5.1 Podczas realizacji zamówienia, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.5.2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w Tomie
II (Istotne dla stron postanowienia umowy) SIWZ.
5.5.3 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zostały określone w
Tomie II (Istotne dla stron postanowienia umowy) SIWZ.
5.6.

Wykonawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt:
-

5.

przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem,
sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnić go z Zarządcą
drogi oraz Komendą Powiatową Policji w Grajewie, uzyskać zatwierdzenie
projektu, oraz dokonać właściwego oznakowania dróg (projekt ten winien
uwzględniać konieczność zapewnienia dojazdu do istniejących w sąsiedztwie
obiektów, w czasie trwania robót),
zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,
uporządkować teren budowy po zakończeniu budowy.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w
terminie nie dłuższym niż 75 dni od daty podpisania umowy. Minimalny termin
realizacji wynosi 45 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z przyjętym
kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w przypadku których
ocena spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, osiągnie
co najmniej poziom wymagany przez Zamawiającego zgodnie z opisem
zamieszczonym w pkt 7.2. IDW oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania.

7.1.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, musi również wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp w
stosunku do tych podmiotów.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1.
IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej dwóch zadań związanych z przebudową, budową lub remontem
drogi i swym zakresem obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o długości co najmniej 2,0 km każde.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1.
IDW.
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do
funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być
dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniższe wymagania.
Kierownik budowy – posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, które są wydane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr
63, poz. 394 ze zm.).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1.
IDW.

7.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
7.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny
spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

7.5.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie
spełnia – nie spełnia.

8.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

8.1.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny
spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, należy - pod rygorem
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp – złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
8.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów
Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w pkt 7.2.2) IDW.
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych
przy o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty. W
przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów.
8.1.2.a.Wykonawca winien w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.1.2. IDW,
wskazać roboty budowlane odpowiadające wymaganiom opisanym w
pkt. 7.2.20 IDW. Zamawiający nie wymaga przedstawienia pełnego
wykazu (wszystkich) robót budowlanych.
8.1.2.b.Wykonawca ma obowiązek złożyć poświadczenia co najmniej dla robót
budowlanych wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku,
którego opis został zamieszczony w pkt. 7.2.2) IDW.
8.1.2.c.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.1.2. IDW, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt 8.1.2. IDW.

8.1.2.d.W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio w pkt 8.1.2. IDW, budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o
przedłożenie
dodatkowych
informacji
lub
dokumentów
bezpośrednio
Zamawiającemu.
8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę warunku, którego opis został zamieszczony
w pkt 7.2.3)b) IDW.
8.1.3.a.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu, zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. Oświadczenie to zawarte jest w Formularzu 3.3 („Potencjał
kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia”).
8.2.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów, z których winno wynikać w szczególności:
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) stanowi Formularz 3.4. –
„Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia”.

8.2.a Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów na zasadach określonych
w art. 26 ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy wraz z ofertą
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
Pzp – złożyć następujące dokumenty:

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,

z

postępowania o
o których mowa
– pod rygorem
2 pkt 4) ustawy
postępowania

w

8.3.1.a.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do
tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Formularz 3.1.3)
(jeżeli dotyczy).
8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
8.4.

Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.3.2. IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1) lit a), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Pzp, należy wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp – złożyć:

8.5.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
8.6.

Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.

8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia
wymienionego w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumentów wymienionych w pkt 8.5.1.
IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania, o
którym mowa w pkt 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej),
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych (opatrzonych bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
przy
pomocy
ważnego
kwalifikowanego certyfikatu) dokumentów i oświadczeń wymaganych dla
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.3., 8.2. i 8.3.1a IDW,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.6.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
8.7. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w punkcie 8.1.1. IDW powinno być złożone w
imieniu wszystkich Wykonawców.
b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2., 8.1.3; IDW składa dowolny
Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnianie warunków, spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę;
c) Oświadczenie wymienione w pkt. 8.3.1.IDW oraz dokumenty wymienione w
pkt 8.3.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.4.1. i 8.4.2. IDW,
powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
c) oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a IDW składa każdy podmiot na
zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków,
o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał
udział w realizacji części zamówienia,
d) lista lub informacja, o której mowa w pkt 8.5.1. IDW powinna być złożona
przez każdego Wykonawcę.
9.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4.

Ofertę stanowi wypełniony
dokumenty:
9.4.1. Kosztorys ofertowy.

Formularz

„Oferta”

oraz

niżej

wymienione

9.5.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 8 IDW.
9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.6.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.7.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający
określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.

9.8.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

9.9.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itd. powinno
być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości
stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.
9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.
9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
oraz opisane: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B”
OFERTA PRZETARGOWA
„Nie otwierać przed dniem 10.06.2016r., godz. 09:05”
9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys
ofertowy sporządzony na formularzu, Którego wzór stanowi Formularz 2.1.
Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robot zamieszczony w tomie IV
niniejszej specyfikacji.
10.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą
kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym
kosztorysie. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w kosztorysie. Ceny jednostkowe nett (kolumna „cena jedn.
roboty”) należy przemnożyć przez ilość (kolumna |ilość robot”), a wynik
mnożenia wpisać w kolumnie „Wartość”. Uzyskane wartości netto należy
zsumować (w wierszu „wartość robót netto”). Wyliczoną wartość netto za
wykonanie zamówienia Wykonawca powiększy o kwotę podatku VAT i w ten
sposób obliczy Cenę Oferty brutto (wiersz „Wartość robót brutto”), która
przeniesie do punktu 3 formularza oferta.
W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających, np. z błędów w sumowaniu
poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie badania będzie brana
pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu omyłek, zgodnie z art. 87 ustawy Pzp.
10.3. Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla całości niniejszego
przedmiotu zamówienia wynosi 23 %.
10.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym
wszystkie pozycje w nich opisane. Wykonawca nie może również wprowadzać
zmian do kosztorysu ofertowego. Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji
projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
10.5. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, kosztorysie ofertowym oraz w przedmiarze robót, zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.
30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę (lub decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej) oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać w ofercie, że zapewniają one uzyskanie parametrów
technicznych przedmiotu zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach, w szczególności w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
10.6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których
mowa w Tomach II – IV SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu
zamówienia, których w Przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach,
Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w
Przedmiarach robót. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w
poszczególnych cenach jednostkowych.

10.7. Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz cena oferty
powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
10.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – nie wymaga się wniesienia wadium

12.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie Prowadzącego postępowanie przy ul.
Fabrycznej 4 W Grajewie w pokoju nr 100 – SEKRETARIAT (parter), w terminie
do 10.06.2016r. do godziny 09:00
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Prowadzącego postępowanie przy ul.
Fabrycznej 4 w Grajewie, w pokoju nr 103, w dniu 10.06.2016r. o godzinie
09:05
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy
jedynie
wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
jako
najkorzystniejsza.
13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 98%
b) Termin realizacji – 2% = 2 pkt
14.2. Ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru

L=

C min
Co

x 98 pkt + B

L – łączna uzyskana liczba punktów
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
B – ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę przyznanych na podstawie w
kryterium „termin realizacji” zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu
oferty.
UWAGA:
Najkrótszy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 45 dni
liczone od daty podpisania umowy.
Najdłuższy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 75 dni liczony
od daty podpisania umowy.
W zależności od zaproponowanego terminu realizacji Zamawiający przyzna:
– termin realizacji 45 dni – 2 pkt
– termin realizacji 60 dni – 1 pkt
– termin realizacji 75 dni – 0 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.
UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie termin realizacji,
t.j. braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisane w pkt. 4 druku oferty
terminu realizacji, oferta otrzyma 0 pkt, a termin realizacji zostanie przyjęty jako
maksymalny (75 dni).
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną
zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.2.
14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.7. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą

współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika
uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami.
15.2. Bez wezwania ze strony Zamawiającego, najpóźniej na trzy dni przed
podpisaniem umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o:
1) numerze rachunku bankowego w § 7 pkt. 5 umowy (Istotnych dla stron
postanowień umowy).
15.3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 16.

należytego

16.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach
(do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 54 1020 1332
0000 1002 0037 7135 Bank PKO S.A. oddział w Grajewie,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
16.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
16.3. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez
konsorcjum (lub spółkę cywilną) w formie poręczenia lub gwarancji, to w treści
dokumentu musi być informacja, że zabezpieczenie jest wnoszone w imieniu
całego konsorcjum (lub spółki cywilnej) oraz muszą być wymienieni wszyscy
członkowie konsorcjum (lub wszyscy przedsiębiorcy tworzący spółkę cywilną).
16.4.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do
akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji.

16.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i
na warunkach określonych w Tomie II.
17.

ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

17.1 Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy
zgodnej z postanowieniami SIWZ.
17.2. Projekt umowy stanowi TOM II Warunki umowy wzór umowy do SIWZ.
17.3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i
zobowiązuje
się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego
zamówienia.
17.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

17.5. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki
dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do
SIWZ - „Projekcie umowy”
17.6. 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 § 4 umowy np. wystąpienia
zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń.
8)
Wystąpienia
konieczności
wprowadzenia
zmian
spowodowanych
następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
9) Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lub w umowie.
17.7. 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.
17.8. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez
strony.
18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

18.1. 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.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
18.3. 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.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.5. Terminy wniesienia odwołania:
18.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
18.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. 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.
18.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
18.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

18.8. 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.

19.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ

19.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu:
86 272
88
58)
lub
drogą
elektroniczną
(e-mail:zdpgraj27@o2.pl)z
uwzględnieniem pkt 19.2.
19.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez
Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
19.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. 19.1.) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
19.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
19.4.1.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.4, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
19.4.2.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 19.4.
19.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na
stronie internetowej.
19.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
19.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie
internetowej.
19.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
19.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

19.10. Zamawiający do kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza poniższe osoby:
 w sprawach przedmiotu zamówienia:
Bogdan Kuczyński (86 272 88 58)
 w sprawach procedury przetargowej:
Ewa Cybula (86 272 88 58)

Rozdział 2
Formularz Oferty
i
Formularze załączników do Oferty

OFERTA
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Do
Zarządu Dróg Powiatowych
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”
MY NIŻEJ PODPISANI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w
nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ____________
złotych (słownie złotych: _______________________________________________
___________________________________________________________________,
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie │45│60│75│dni od dnia
podpisania umowy.
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres: 24
miesięcy od daty ostatecznego odbioru.
6. UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie termin realizacji, t.j.
braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisane w pkt. 14.2 IDW terminu

realizacji, oferta otrzyma
maksymalny (75 dni).

0

pkt, a

termin

realizacji

zostanie przyjęty

jako

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
9. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
9.1. sami*;
9.2. przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
____________________________________________________________________
/wpisać zakres powierzonych prac/
(w razie potrzeby powielić odpowiednią ilość razy)

9. OŚWIADCZAMY,

że

w

celu

wykazania

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powołujemy się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby wskazanych poniżej
podwykonawców*:
__________________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca
oraz zakres powierzonych prac/

10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do
____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na
potwierdzenie powyższego na stronach nr od ____ do ____ załączamy stosowne
wyjaśnienia.
12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami
umowy,

określonymi

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

i

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: _____________________________________________________
firma: _____________________________________________________________

adres______________________________________________________________
_______________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: ____________________
14. OFERTĘ SKŁADAMY na ______________________stronach
15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ______
stronach:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________

__________________ dnia __ __2016 roku

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Formularz 2.1.

KOSZTORYS OFERTOWY
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

L.p.

SST

D.01.00.00
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Ilość
robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

km

2,03

D.01.03.02-23 Rozebranie części przelotowej przepustów
z rur betonowych Ø60cm z uprzednim
odkopaniem przepustów wraz z
wywiezieniem materiału rozbiórkowego i
jego utylizacją

m

21

D.01.03.25-23 Karczowanie krzaków i podszycia o małej
gęstości, wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostałości po karczowaniu

ha

0,23

D 01.03.04-12 Przygotowanie kabla telefonicznego
doziemnego o średnicy do 30mm do
zabezpieczenia w rowie kablowym wraz z
wykonaniem wykopu i zasypaniem kabla

m

50

D 01.03.04-42 Zabezpieczenie podziemnego kabla
telefonicznego rurą dwudzielną AROT
Ø110mm

m

50

D 02.01.01-62 Wykonanie wykopów mechanicznie w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
odkład samochodami na odległość 3km

m3

314,8

D 02.03.01-41 Wykonanie nasypów mechanicznie
z gruntu kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami na odległość 10km
wraz z formowaniem i zagęszczeniem
nasypu

m3

8

D.03.00.00
8.

J.m.

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

D.02.00.00
6.

Opis

Cena
jedn.
roboty
[zł]

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.01.03-01 Wykonanie przepustów z rur

Wartość
[zł]

polietylenowych spiralnie karbowanych
Ø60cm układanych na ławie żwirowej
wraz z wykonaniem wykopu pod przepust
i zasypaniem

m

27

D 04.01.01-01 Koryto wykonywane na całej szerokości
jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV,
głębokość koryta 10cm

m2

492,4

D 04.01.01-33 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIIV

m2

15140,2

D 04.04.01-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego, warstwa dolna o grubości
12cm

m2

3415,5

D 04.04.01-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego, warstwa górna o grubości
10cm

m2

13965,4

D 04.08.05-11 Wyrównanie podbudowy żwirowej
nawierzchni kruszywem naturalnym

m3

1,7

m2

10785

D 06.01.01-02 Plantowanie skarp i dna wykopów w
gruncie kategorii IV

m2

1315,8

D 06.02.01-02 Wykonanie przepustów pod zjazdami z
rur polietylenowych spiralnie
karbowanych Ø40cm ułożonych na ławie
żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i
zasypaniem

m

48

D 06.01.01-67 Umocnienie dna rowów i ścieków
brukowcem o grubości 16-20 cm z
kamienia polnego ułożonym na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

78

D 06.01.10-10 Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym
formowaniem nasypu wraz z
zagęszczeniem walcem ogumionym

m3

173,4

D.04.00.00
9.

10.

11.

12.

13.

D.05.00.00
14.

16.

17.

18.

NAWIERZCHNIA

D 05.03.05-23 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość
warstwy 5cm
D.06.00.00

15.

PODBUDOWA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto

słownie wartość robot brutto:______________________________________________
______________________________________________________________________

_________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Formularz 3.1.3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na
zasobach, których Wykonawca polega wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział
w realizacji części zamówienia;

Formularz 3.1.4.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej/informacja o braku przynależności do
grupy kapitałowej.
Wykaz wykonanych robót budowlanych;

Formularz 3.2.
Formularz 3.3.

Wykaz
osób,
które
będą
wykonywaniu zamówienia.

uczestniczyć

w

PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
złożone przez podmiot, z zasobów którego Wykonawca będzie korzystał
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Formularz 3.1

OŚWIADCZENIE
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust
1 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

______________________________________________________________
______________________________________________________________
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp.
__________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*

1

1

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę

Formularz 3.1.2

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

______________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:

niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Formularz 3.1.3

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu
do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
pod nazwą:
na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

oświadczam, że w odniesieniu do

______________________________________________________________
/nazwa (firma) podmiotu/

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

______________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

UWAGA:

niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust 1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot, z zasobów którego Wykonawca będzie korzystał
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i który to podmiot będzie brał udział w
realizacji części zamówienia.

Formularz 3.1.4

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

publicznego

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

w imieniu Wykonawcy:
______________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/

1.* Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, do której
należy Wykonawca:
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1.
2.
(…)

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_____________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

______________________________________________________________
2.* Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
_____________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA:

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

Formularz 3.2.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

publicznego

na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz
zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego
zamówienia, i których opis został zamieszczony w pkt 7.2.2) IDW:
Nazwa
Opis zrealizowanych robót
Nazwa i adres
Wykonawcy
budowlanych odpowiadających
Termin
podmiotu, na
Po
(podmiotu),
swym zakresem robotom
zakończenia
rzecz którego
z.
wykazującego
wskazanym w pkt 7.2.2) IDW
(dzień,
roboty zostały
posiadanie
(długość odcinka, rodzaj
miesiąc i rok)
wykonane
doświadczenia
nawierzchni)
1

2

3

4

5

1.

2.

3.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
1a) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda dokumentów, z których winno wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do

3)

*

tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do wykazanych robót załączyć dowody*
dotyczące ww. robót, określające, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód
traktowane będą również inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów.

_________________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

publicznego

na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy
do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został
zamieszczony w pkt. 7.2.3)b) IDW:

Poz.

Funkcja

1

2

1.

Kierownik
budowy

Wymagania
dla danej
funkcji
3
posiadanie
uprawnień do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalności
drogowej

Nazwisko
i imię
4

Kwalifikacje
zawodowe,
potwierdzające
spełnianie wymagań
5

Podstawa
dysponowania
6

Oświadczamy, że osoba
wymieniona w kol. 4
posiada wymagane
uprawnienia.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów którego
Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

(nazwa podmiotu oddającego
potencjał
w dyspozycję Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia

W imieniu:
______________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

Działając w imieniu i na rzecz:
______________________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. Zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał
ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi”
numer sprawy ZDP.272.3.2016
1. Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania
następujący:

udostępnionych

przeze

mnie

zasobów

będzie

________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
________________________________________________________________

________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy
udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b ustawy
Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

__________________________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca / osoby
upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

*Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw lub
dokumentu rejestrowego, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji Podmiotu.

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w dniu _______________________2016 r. w Grajewie pomiędzy Zarządem Dróg
Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, w imieniu którego działa:
1.P. _________________________________________
- zwany w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
,a
- firmą/konsorcjum firm
________________________________________________________________________
mającą siedzibę
________________________________________________________________________
działającą na podstawie wpisu do Rejestru
________________________________________________________________________
NIP _________________________, REGON ____________________________________
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
________________________________________________
________________________________________________
W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą PZP”, na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794 B
na odcinku Matnia - Kuligi”.
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
1794 B na odcinku Matnia - Kuligi” w km 9+900÷11+930, zgodnie z dokumentacją
techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
stanowiącymi część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
1. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym na terenie objętym
przedmiotem umowy oraz z SIWZ i załącznikami do niej i że nie zgłasza zastrzeżeń
dotyczących zakresu robót i warunków ich prowadzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że w granicach należytej staranności właściwej dla wykonawcy
robót budowlanych zapoznał się z dokumentacją projektową przedmiotu Umowy
dostarczoną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, po zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz techniczną oświadcza,
że uwzględnił wszystkie czynności w wynagrodzeniu oraz, że wynagrodzenie, o którym
stanowi § 6 pkt. 1 umowy odpowiada nakładowi prac oraz wszelkich kosztów
niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem
podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego.
7. Rozliczenie robót dodatkowych, zleconych przez Zamawiającego, dokonane będzie na
podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zachowaniu cen i wskaźników
cenotwórczych podanych w ofercie.
8. Roboty dodatkowe mogą być zlecone wyłącznie na podstawie art. 67 ustawy w drodze
odrębnej umowy
9. Roboty zamienne mogą być wykonane tylko za zgodą zamawiającego i nie mogą
skutkować wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w §6 pkt. 1.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy w dniu podpisania umowy,
2) przekazania 1 egzemplarz dokumentacji technicznej oraz dziennik budowy w
dniu podpisania umowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4)
5)

zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy,
końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§4
1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie
______________dni od podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie Zadania nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. 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) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi być potwierdzony przez Zamawiającego;
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu
będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.1).
5. 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.
6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy.
§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy, z zakresie branży drogowej
w
osobie:______________________
adres:
________________________telefon:
___________________działającego w granicach umocowania określonego przepisami
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
2.Zamawiający powierza funkcję Inspektora Nadzoru __________________adres:
________________telefon:
______________________działającego
w
granicach
umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,
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. Podstawą do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie przedmiaru robót i szczegółowych specyfikacji
technicznych.
3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w
dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

4. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane wyłącznie po pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysów, oraz po
zawarciu pisemnej umowy o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych.

1.

2.
3.
4.
5.

§7
Rozliczenie między stronami dokonywane będzie:
1) rozliczenie nastąpi, na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy wykonanego bez wad
i po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
2) warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w
art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych lub
upoważnienia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz
podwykonawców w części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu;
3) w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty lub
upoważnienia Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz
podwykonawców w części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu, o których
mowa w pkt. 2) wysokość wynagrodzenie jest wstrzymywana w części równej sumie
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr …………………………………………………………………………..

6. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za jakość wykonanych robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy.
§8
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego (siłami własnymi) wykonania przez
wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót:
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, na zasadach określonych w art.26
ust.2b korzysta z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy – firmy
podwykonawców):
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia, Wykonawca może, przy zastosowaniu opisanej w
pkt 5-11 procedury:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający, w
trakcie realizacji zamówienia, zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do
przedłożenia zamawiającemu:
a) projektu każdej umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, uwzględniającej ewentualny sprzeciw, o którym mowa w pkt. 8,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. 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.
8. 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.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w
terminie, o którym mowa w pkt. 7 uważa się za akceptację umowy przez
zamawiającego.
10. 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, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
12. Przepisy pkt. 4 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian, uzupełnień oraz aneksów do
umów z podwykonawcami.
13. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz
K.C.
14. 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.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
16. 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.
17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo do
wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.
18. W przypadku wstrzymania prac na budowie z winy Wykonawcy zastosowanie mają
przepisy § 14 niniejszej umowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez
podwykonawców.
20. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z
odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.
21. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na
piśmie.
22. 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.
23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
24. 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.
25. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
b) terminów realizacji,
c) wynagrodzenia i terminów płatności,
26. 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.
27. Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonywania na
placu budowy robót przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą
Podwykonawców.
§9
1. Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
dostawy lub usługi składa jednocześnie deklarację, określającą sposób dokonania
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca może przewidzieć:
1) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przez Wykonawcę. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu
faktury (częściowej lub końcowej) na zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty
za wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót,
potwierdzony osobiście przez podwykonawcę, oraz oświadczenie podwykonawcy
złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik do umowy, lub
2) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bezpośrednio przez
Zamawiającego na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC). W takim przypadku
Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu faktury własne wraz z załącznikami
obejmującymi:

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

14. 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;
15. kopie faktury podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury
wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót;
16. 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
Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowości odbioru może zmienić deklarację
sposobu dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określoną w § 9 pkt 1
składając oświadczenie na piśmie w tym przedmiocie.
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.
Niezależnie od postanowień § 9 pkt 1 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
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 poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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.
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.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
10. 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.
11. 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.

§ 10
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 i uzgodni projekt 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, dokumentacją techniczną, 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,

9.
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2.

3.

3/ zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań
organizacyjno - technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i
specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnych z
obowiązującymi przepisami,
4/ zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych na placu budowy oraz
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników Wykonawcy,
5/ bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP,
6/ zakup niezbędnych materiałów,
7/ dostarczenie wszystkich atestów na materiały przed ich wbudowaniem, w języku
polskim,
8/ dostarczenie wszystkich atestów na urządzenia przed ich montażem, w języku
polskim,
9/ realizacja przedmiotu niniejszej umowy w sposób terminowy sprecyzowany w
uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramie rzeczowo - finansowym,
10/ składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z
utrzymaniem należytego porządku,
11/ pokrycia kosztów wywozu śmieci, gruzu oraz innych odpadów stałych i płynnych
powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
12/ po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, po konsultacji w tej mierze z
Zamawiającym,
13/ zabezpieczenie mienia własnego Wykonawcy, mienia Zamawiającego, mienia
pracowników i podwykonawców od zniszczenia i kradzieży,
14/ ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,
15/ ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków
pracowników i podwykonawców, przy udziale których realizuje zamówienie zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,
16/ zapewnienie ścisłej współpracy przy wykonywaniu niniejszej umowy z
przedstawicielami Zamawiającego.
17/ uzyskanie opinii potwierdzających dopuszczenie obiektów do użytku, w tym
inspektora sanitarnego, straży pożarnej,
18/ od przyjęcia placu budowy do jego opuszczenia Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na jego terenie,
19/ Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa
Budowlanego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty i skutki, w szczególności szkody oraz
wady, wykonanych prac.
§ 11
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.

4. 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.
§ 12
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.
§ 13
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 24 miesiące 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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§ 14
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.
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.

§ 15
1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór
przed upływem okresu gwarancji) dokonywane będą na zasadach i w terminach
określonych w Specyfikacji Technicznej odbioru robót.

2. Z czynności odbioru, końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem
okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. 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) protokóły odbiorów technicznych,
3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
4) dziennik budowy,
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
6) protokoły badań i sprawdzeń,
7) księgę obmiaru wykonanych robót,
8) rozliczenie końcowe budowy (kosztorys powykonawczy) z podaniem wykonanych
elementów i wartości ogółem netto oraz brutto,
3. 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.
4. 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.
5. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia
gotowości do odbioru.
6. 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.
7. 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.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
9. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub
nieprawidłowości Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru wyznaczając
Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub
nieprawidłowości Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru na
zasadach określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu.
10. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
11. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie.
§ 17
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.
§ 18
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 § 4 umowy np. wystąpienia zwłoki w
wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń.
8) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego)
c) zmiany danych teleadresowych,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
9) Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w
umowie.
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.
§ 19
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. 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
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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.
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.
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.
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.
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.

§ 20
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 21
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.
§ 22
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego i prawa budowlanego.
§ 23
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 24
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ………. wraz z załącznikami,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Dokumentacja projektowa,
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
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Grajewo dnia, 2016. 05. 20

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
na przebudowę drogi powiatowej nr 1794B na odcinku Matnia – Kuligi
L.p.

SST
Poz.
katalogu

Opis

J.m.

Ilość robót
Poszcz.

Razem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.

2.

D.01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy
KNNR-1
liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie
0111/0100
równinnym, odcinek drogi powiatowej na odcinku
Ciszewo -Kuligi nr 1794B w km 9+900÷11+930

4.

5.

2,03

2,03

m

21

21

ha

0,13

ha

0,1

0,23

m

50

50

m

50

50

m3

314,8

314,8

D 01.03.02-23 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur
KNR 4-05
betonowych Ø60cm z uprzednim odkopaniem
0317/0300
przepustów wraz z wywiezieniem materiału
rozbiórkowego i jego utylizacją, rozebranie
przepustów z kręgów betonowych Ø60cm pod drogą
w km 10+005; 10+947; 11+813

7m*3szt.
3.

km

D.01.03.25.-23 Karczowanie krzaków i podszycia o małej gęstości,
KNNR-1
wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po
0102/0600
karczowaniu
- karczowanie krzaków w km 10+170÷10+580;
10+740÷11+160; 11+820÷11+840 po stronie lewej
(410m*1m+420m*2m+20m*2,5m)*0,0001
- karczowanie krzaków w km 10+000÷10+650;
10+820÷11+170 po stronie prawej
(650m*1m+350m*1m)*0,0001
D.01.03.04-12 Przygotowanie kabla telefonicznego doziemnego o
KNR 5-01
średnicy do 30mm do zabezpieczenia w rowie
0614/0700 kablowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem
kabla, kabel pod jezdnią w km 10+156; 10+522;
10+650; 11+538; 11+590; 11+648
8m*4szt.+9m*2szt.
D.01.03.04-42 Zabezpieczenie podziemnego kabla telefonicznego
KNR 5-01
rurą dwudzielną AROT Ø110mm,
0106/0200 zabezpieczenie kabla podziemnego pod jezdnią w km
10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648
8m*4szt.+9m*2szt.
ROBOTY ZIEMNE

6.

D.02.01.01-62
KNNR-1
0203/0401
0208/0101

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku na odkład samochodami na
odległość 3km, wykonanie rowów przydrożnych w km
9+920÷10+052; 10+910÷11+077; 11+763÷11+840 z
obu stron oraz w km 10+052÷10+067;
11+840÷11+860 po stronie prawej drogi
(1,6m+0,4m)*0,5*0,4m*(132m*2str.+167m*2str.+77
m*2str.+15m+20m)

7.

D.02.03.01-41
KNNR-1
0203/0401
0208/0101
0311/0100
0408/0300

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z
transportem urobku na nasyp samochodami na
odległość 10km wraz z formowaniem i zagęszczeniem
nasypu, uzupełnienie korpusu drogowego w km
11+820÷11+860 po stronie prawej
40m*1m*0,2m

m3

8

8

m

27

27

m2

69,2

m2

423,2

m2

14817

m2

323,2 15140,2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8.

D.03.01.03-01 Wykonanie przepustów z rur polietylenowych
KNNR-4
spiralnie karbowanych Ø60cm układanych na ławie
1307/0500
żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i
zasypaniem, przepusty pod drogą w km 10+005;
10+947; 11+813
9m*3szt.
PODBUDOWA

9.

10.

11.

D 04.01.01-01 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni,
KNNR-6
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta
0101/0100
10cm
- zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L;
11+445L; 11+664P.
(7,5m+5m)*0,5*2,3m*4szt.+(7,5m+5,5m)*0,5* 1,8m
- zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L; 9+996P;
10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L;
10+526P; 10+590L; 10+654P; 10+812P; 10+816L;
10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L;
11+369P; 11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L;
11+581P; 11+625P; ; 11+677L; 11+705L; 11+732L;
11+752L; 11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P.
(7m+4,5m)*0,5*2,3m*32szt.
D 04.01.01-33 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
KNNR-6
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
0103/0300
gruncie kat. II-IV
- jezdnia na odcinku w km 9+900÷11+930
20m*(6,8m+7,3m)*0,5+2006m*7,3m+4m*(7,3m+8,8
m)*0,5
- skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P
(22,9m+9,9m)*0,5*10m+(9,9m+6,9m)*0,5*4m+
6,9m*18,2m
D.04.04.01-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
KNNR-6
warstwa dolna o średniej grubości 12cm, na odcinku
0112/0100
w km 10+003÷10+007; 10+035÷10+070;
10+154÷10+190; 10+230÷10+314; 10+372÷10+397;
10+516÷10+534; 10+638÷10+665; 10+816÷10+879;
10+910÷10+949; 11+077÷11+087; 11+313÷11+361;
11+447÷11+496; 11+559÷11+571; 11+752÷11+781;
11+811÷11+815; 11+894÷11+906
6,9m*(4m+35m+36m+84m+25m+18m+27m+
63m+39m+10m+48m+49m+12m+29m+4m+ 12m)

m2

3415,5

492,4

3415,5

12.

13.

D.04.04.01-22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
KNNR-6
warstwa górna o grubości 10cm
0112/0500
- jezdnia w km 9+900÷11+926
20m*(6m+6,5m)*0,5+2006m*6,5m
- skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P
(22,5m+9,5m)*0,5*10m+(9,5m+6,5m)*0,5*4m+
6,5m*18m
- zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L;
11+445L; 11+664P.
(7,5m+5m)*0,5*2,3m*4szt.+(7,5m+5,5m)*0,5* 1,8m
- zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L; 9+996P;
10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L;
10+526P; 10+590L; 10+654P; 10+812P; 10+816L;
10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L;
11+369P; 11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L;
11+581P; 11+625P; ; 11+677L; 11+705L; 11+732L;
11+752L; 11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P.
(7m+4,5m)*0,5*2,3m*32szt.
D.04.08.05-11 Wyrównanie podbudowy żwirowej kruszywem
KNNR-6
naturalnym, jezdnia w km 11+926÷11+930
0107/0100 4m*(6,5m+8m)*0,5*0,06m

m2

13164

m2

309

m2

69,2

m2

m3

423,2 13965,4

1,7

1,7

NAWIERZCHNIA
14.

D.05.03.05-23 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno0309/0305
asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 5cm
0309/0701
- jezdnia w km 9+900÷11+930
20m*(3,5m+5m)*0,5+2006m*5m+4m*(5m+
6,5m)*0,5
- skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P
(21m+8m)*0,5*10m+(8m+5m)*0,5*4m+5m*17m
- zjazdy na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L;
11+445L; 11+664P.
(7m+4,5m)*0,5*2m*4szt.+(7m+5m)*0,5*1,5m
- zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L; 9+996P;
10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L;
10+526P; 10+590L; 10+654P; 10+812P; 10+816L;
10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L;
11+369P; 11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L;
11+581P; 11+625P; ; 11+677L; 11+705L; 11+732L;
11+752L; 11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P.
(6,5m+4m)*0,5*2m*32szt.

m2

10138

m2

256

m2

55

m2

336

10785

m2

1315,8

1315,8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
15.

D.06.01.01-02 Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kategorii
KNNR-1
IV, skarpy i dno rowów w km 9+920÷10+052;
0503/0200
10+910÷11+077; 11+763÷11+840 z obu stron i w km
10+052÷10+067; 11+840÷11+860 strona prawa
(1m+0,4m+0,4m)*0,5*(132m*2str.+167m*2str.+
77m*2str.+15m+20m-7m*8szt.)

16.

17.

18.

D.06.02.01-02 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur
KNNR-4
polietylenowych spiralnie karbowanych Ø40cm
1307/0300
ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem
wykopu i zasypaniem, przepusty w km 9+995L;
9+996P; 10+987L; 11+034P; 10+987L; 11+034P;
11+781P; 11+808L
6m*8szt.
D.06.01.01-67 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem
KNNR-1
o grubości 16-20cm z kamienia polnego ułożonym na
0509/0200
podsypce cementowo-piaskowej
- wloty przepustów Ø60cm w km 10+005; 10+947
11+813
2,5m*2m*2str.*3szt.
- wloty przepustów zjazdowych Ø40cm w km 9+995L;
9+996P; 10+987L; 11+034P; 10+987L; 11+034P;
11+781P; 11+808L
2m*1,5m*2str.*8szt.
D.06.01.10-10
KNNR-1
0201/0701
0208/0201
0311/0100
0409/0302

Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym
formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem
ogumionym
- na odcinku drogi w km 9+900÷11+930
(2030m*2str.-21m-7m*5szt.-6,5m*32szt.)*
0,75m*0,06m
- na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 11+207P
35m*2str.*0,75m*0,05m

Sporządził: Bogdan Kuczyński

m

48

m2

30

m2

48

m3

170,8

m3

2,6

48

78

173,4

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

I.

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

II.

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

III.

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

