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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. I I ust. 8 ustawy Pzp na usługi pn.
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I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
teł. 67 263 34 84 fax. 67 263 34 85 e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
www.pzd-zlotow.pl
Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty - Wykonawcy powinni kierować na adres:
jak wyżej
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy:
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) zwanej
w treści SIWZ „ustawą Pzp”.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Dziale B SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz Załączniku do SIWZ - Istotne postanowienia do umowy.
Symbol Centralnej Klasyfikacji Produktów wg Wspólnego Słownika Zamówień – (podany uprzednio
w ogłoszeniu o zamówieniu) CPV główny przedmiot:
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, DIALOG TECHNICZNY,
AUKCJA ELEKTRONICZNA
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiając nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu
technicznego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert a następnie zbadać, czy
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wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez projektantów osoby pełniące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ) nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące
te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym
rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują.
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych w trybie zamówień z wolnej
ręki na zasadach określonych w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
l. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
l) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:
- osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1278) zastąpione
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 831)
oraz posiada doświadczenie tj. opracowała co najmniej jedną dokumentację projektową dla
budowy, rozbudowy, przebudowy drogi lub ulicy o nawierzchni asfaltowej.
- osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży mostowej, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz.
1278) zastąpione Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r., w sprawie
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przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j
Dz.U.
z 2019 r., poz. 831).
- osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz.
1278) zastąpione Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j Dz.U.
z 2019 r., poz. 831).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, (t.j. Dz. U.
2020, poz. 22()).
Zamawiający uzna warunek za spełniony na etapie składania ofert, na podstawie oświadczenia, o którym
mowa w Rozdziale XI, ust. 1. pkt 2) SIWZ złożonego przez Wykonawcę, wg wzoru zamieszczonego
w Dziale D SIWZ Załączniki - Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
Pzp złoży dokumenty (o których mowa w Rozdziale XI, ust. 3. SIWZ) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec,
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.l pkt 12-23 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w ust. 4 .
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z zapisami art. 24 ust. 12 ustawy Pzp.
IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
l. Wykonawca, zgodnie z art. 22a. l. ustawy Prawo zamówień publicznych, może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
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finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - propozycja treści oświadczenia została
zamieszczona w Dziale D Siwz - załączniki, załącznik nr 3 Zobowiązanie o współpracy.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 13—22 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
I pkt 13—22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale Siwz D - załączniki, załącznik nr 3 Zobowiązanie o współpracy.
5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ww. ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. l, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
l) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
ust. 1 niniejszej Siwz.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje i tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale XI SIWZ ust. 1 – propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Dziale D
SIWZ – Załączniki (Załącznik nr 1. I 2.).

X. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych żąda, aby przed
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przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia, o jakich mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z
ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Dziale D SIWZ Załączniki - Załącznik nr 1
i 2 osobno dla każdej części zamówienia.
Do oferty wykonawca musi dołączyć również dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII, ust.11
SIWZ - odpowiednio jeżeli dotyczy.
2. Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale D SIWZ —
załączniki, załącznik nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie, o których mowa w pkt 2 dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert na email: pzd@pzd-zlotow.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
wersji papierowej na adres zamawiającego, zgodnie z wyborem wykonawcy.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie
pisemnie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
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Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3 ust. I lit. a wykonawca składa na wezwanie
zamawiającego na email: pzd@pzd-zlotow.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w wersji papierowej na adres zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy. ( nie dotyczy składania
ofert).
4. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów zgodnie z zapisami art.26 ust.2f ustawy Prawo zamówień publicznych.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta musi być zgodna z ustawą. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI SIWZ (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20136 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( poz. 1126) ) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców są
składane w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XI SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub jego odpis potwierdzony notarialnie.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
l) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. C do SIWZ.
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. l SIWZ - propozycje treści oświadczeń
zostały zamieszczone w Dziale D SIWZ - Załączniki: załącznik nr 1. i 2.
3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
a) dokumenty, o których mowa w rozdziale IX, ust. 2 i 4 SIWZ ( Zobowiązanie o współpracy
zgodnie z treścią załącznika nr 3 w Dziale D SIWZ - jeżeli dotyczy),
b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie
wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2
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ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 6 w Dziale D SIWZ - jeżeli dotyczy.
12. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.
13. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie
do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron oferty.
16. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
17. Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” winien być złożony jako oryginał.
18. Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron.
19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec (nie później niż w terminie składania ofert), które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą one być udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki zawierające informacje zastrzeżone powinny być ze
sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
20. Opakowanie i oznakowanie ofert:
Ofertę należy umieścić w opakowaniu nieprzejrzystym, zamkniętym i uniemożliwiającym jej odczytanie
przed otwarciem. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
OFERTA NA :

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 10.08.2020r.
21. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, w przypadku
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
22. Niespełnienie wymagań określonych w ust. 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
23. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu.
24. Zmiana i wycofanie oferty:
a) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
b) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana" lub
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„wycofanie". Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających, że
osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
25. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
26. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne Wykonawcy, co do których Wykonawca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
27. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zastrzeżone
informacje powinny zostać wskazane na druku oferty oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej
kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez
Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
XIII. MIEJSCE 1 TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Składanie ofert: ofertę należy złożyć w:
Powiatowym Zarządzie Dróg
ul. Za Dworcem 3A
77-400 Złotów
Sekretariat
w terminie do dnia 10.08.2020r. do godziny 10.00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po tym terminie.
XIV. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują, pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1 .Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: dr Mirosław Jaskólski – dyrektor PZD w Złotowie
tel. 67 263-34-83,
2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno — prawnych:
imię nazwisko: ……j.w.……………………………………………
Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionym pracownikiem odbywać się może tylko w dni
powszednie ,w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałki i środy , we wtorki i czwartki
w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątek w godz. od. 7:30 do 14:30, w formie pisemnej:
………………………………………
XVI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ, ZEBRANIE WYKONAWCÓW
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
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upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 2.
5. Zamawiający udzieli pisemnych wyjaśnień na zadane pytania (bez ujawniania źródła zapytania) jednocześnie przekazując treść zapytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ a
także zamieści je na stronie internetowej oraz wywiesi na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
6. Pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią SIWZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie lub wyjaśnienie
Zamawiającego.
XVII. ZMIANA TREŚCI SIWZ
l. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
3. 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.4 w/w ustawy Pzp.
XVIII. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ
l. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
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 ust. I
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
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XIX. WSKAZANIE MIEJSCA 1 TERMINU OTWARCIA OFERT
Oferty zostaną otwarte w :
Powiatowym Zarządzie Dróg
ul. Za Dworcem 3A, 77-400 ZŁOTÓW
dnia 10.08.2020 r. o godzinie 10.15.
XX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym wyżej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji (jeżeli dotyczy) i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na
stronie internetowej zamawiającego: pzd-zlotow.pl, w zakładce: ogłoszenia, zamówienia publiczne.
XXI. INFORMACJE O SPOSOBIE BADANIA 1 OCENY OFERT, POPRAWIANIE
OMYŁEK W OFERTACH
l. W toku badania ofert Zamawiający:
1) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą,
2) odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1
lub w art. 90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców wykluczonych oraz tych,
których oferty odrzucono z innych powodów niż wykluczenie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający wzywa Wykonawców (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), którzy w wyznaczonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. I, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania , oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym chyba że mimo złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz z poniższymi zasadami, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawi w ofercie:
l) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. Zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w ust. 5 nie wyczerpuje możliwości poprawienia
oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe,
które wystąpią w ofertach.
XXII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
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1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe.
Nr kryterium
1-A
2-B

Opis kryteriów oceny
Cena
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta branży
drogowej

Znaczenie
60%
40%

1. Sposób dokonywania oceny ofert i wyliczenia punktów:
A — Cena: oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:
A = (A min : A o) x 60 pkt
A - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
A min - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,
A o - cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik
jest obliczany.
B — Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta branży drogowej
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 40.
Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta branży drogowej
będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie, jako projektant branży drogowej.
W przypadku gdy wykonawca wykaże, że osoba wskazana w ofercie jako projektant branży
drogowej, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej
i legitymuje się doświadczeniem w opracowaniu:
- jednej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy, przebudowy drogi lub ulicy o nawierzchni
asfaltowej - otrzyma O punktów
- dwóch dokumentacji projektowych dla budowy, rozbudowy, przebudowy dróg lub ulic o nawierzchni
asfaltowej — otrzyma 20 punktów
- trzech i więcej dokumentacji projektowych dla budowy, rozbudowy, przebudowy dróg lub ulic o nawierzchni asfaltowej — otrzyma 40 punktów
Ocena łączna: X = A + B
2. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
3. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
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1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
l) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XXIV. ZAWARCIE UMOWY 1 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
l. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie także zamieszczona na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
4. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, będzie określony termin
zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną ryczałtową.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem odpowiednio 5 lub
10 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą,
jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej
ofercie.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( jeżeli dotyczy) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, zawierającej oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy,
zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdą ze stron oraz
zasady dokonywania rozliczeń.
XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego jej wykonania np.: koszty dojazdów na teren budowy, podatki i opłaty.
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3. Zamawiający przyjmuje, że cenę ryczałtową podano prawidłowo, bez względu na sposób jej obliczenia. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto
oferty za całość zamówienia.
5. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
6. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie
publiczne: PLN.
7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązek podatkowy, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub Świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazuje ich wartość bez kwoty podatku — należy odpowiednio wypełnić druk „OFERTA” wg załącznika Dział. C do SIWZ.
XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXVIII. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA NALEŻYTEGO
Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego protokołu lub załączników, odbywać się może zgodnie
z art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych i S 4 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. / Dz. U. z 2016 r. poz. 1128/ w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego, na
pisemny wniosek Wykonawcy.
XXIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
l. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp tj.:
l) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian,
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. le art. 144 ustawy Pzp,
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na usługi oraz
6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,
7) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego,
9) wystąpienie siły wyższej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie
jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
10) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
11) sądowej waloryzacji zamówienia,
12) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w
opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,
13) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych
lub wynikłych z przyczyn losowych.
2. przypadkach, o których mowa w ust. I pkt 2) i pkt 3) Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych
zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. I pkt I), pkt 3) i pkt 5), zmiany postanowień umownych nie
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. I pkt 2) i pkt 3), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie o zmianie umowy.
5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, w następujących sytuacjach:
1) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
4) w przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o
czas od dnia otrzymania decyzji o konieczności jego sporządzenia do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej,
6. Jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu, strony przedłużą termin realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą,
7. Istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w przypadku wyłączenia lub
rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).
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7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia usługi na podstawie ust. 5, lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o
danym zdarzeniu lub okolicznościach.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8 wszelkich
innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających
żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmiany.
11 .Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 10 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
13.Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
l) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w stosunku do treści oferty w
zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
l) wprowadzenia podwykonawcy,
2) zmiany podwykonawcy,
3) rezygnacji podwykonawcy,
4) zmiany wartości lub zakresu usługi wykonywanej przez podwykonawców.
16. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
17. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do
zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie.
XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
l) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
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podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy Pzp.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
10. Terminy wniesienia odwołania:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 pkt. I i ust. 10 pkt. 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI w/w
ustawy.
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XXXI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Adam Michalik.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
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wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te
wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
11. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
12. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO.
13. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera druk oferty.
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Dział B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Opracowaniem należy objąć przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 0+000 /gr. województwa
pomorskiego i wielkopolskiego/ do km 10+300 /wykonana nawierzchnia z BA w miejscowości Sypniewo
– skrzyżowanie z drogą do Szwecji/.
Zakres prac projektowych:
- wykonanie inwentaryzacji drogi i obiektów mostowych,
- opracowanie koncepcji przebudowy drogi i obiektów mostowych,
- opracowanie projektów rozbiórek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
- poszerzenie jezdni do 7,00 m wraz z konstrukcją nawierzchni do KR3; klasa drogi Z,
- ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Sypniewo,
- dostosowanie geometrii drogi do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz potrzeb obronności,
- zaprojektowanie geometrii łuków poziomych;
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo dług. ok. 2000,00 m,
- poza miejscowością odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych,
- zaprojektować przebudowę obiektów mostowych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz potrzeb obronności,
- zaprojektować kanał technologiczny,
- opracowanie projektów na przebudowę ewentualnych kolizji,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla obiektu liniowego i obiektów mostowych,
- opracowanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarem wysokościowym co 25 m i miejscach
charakterystycznych,
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia i opracowanie planu wycinki drzew.
1. Dokumentacja winna zawierać:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych.
2) Projekt budowlany przebudowy obiektów mostowych, jeżeli będą wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych.
3) Projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej, jeżeli będą wymagane do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub konieczne ze względów wykonawczych.
4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy.
Dokumentacja powinna być zgodna z wymogami:
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 470/.
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. 2020 r. poz. 110 ze zm./.
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843/.
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2018 r. poz. 1935/.
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. z 2016 r.
poz.124 ze zm./.
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. z 2019 r.
poz. 1642.
- Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2017 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych badania podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”.
- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych / Dz.U. z 2019 r. poz. 2310/.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /Dz.U. z
2017 r. poz. 784/.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach /Dz.U. z 2019 r. poz. 2311/.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126/.
5) Przedmiary robót, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz.U. z 2013 r. poz. 1129/.
6) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającą zbiory wymagań
niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych,
rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy ją opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
7) Kosztorysy inwestorskie, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389/.
8) Dokumentację należy opracować w ilości określonej poniżej wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz w wersji elektronicznej.
9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna jest tożsama z formą cyfrową.
2. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia:
1) Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i
decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.
2) Poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych na obszarze niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych.
3) Bieżące uzgadnianie prac projektowych (pierwsze spotkanie w terminie do 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy) i uzyskania aprobaty Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań oraz do
przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do wglądu przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych
zmian do projektu.
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4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
5) Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko /w przypadku konieczności opracowania/.
6) Opracowanie operatów wodno-prawnych.
7) Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
8) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
9) Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych
przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu
Zamawiającego.
10) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych,
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. Jeżeli odpowiedzi będą prowadzić do zmiany opracowanej dokumentacji, Wykonawca
będzie dokonywał tych zmian, w tym również w przedmiarach robót, kosztorysach inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robót /jeżeli dotyczy/. Powyższe zmiany
będą dokonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11) W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej
umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
3. Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić następujące zalecenia:
1) Projekt wykonawczy powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania.
2) Wykonawca przekaże dokumentację w siedzibie Zamawiającego.
3) Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowić będą integralną część protokołu odbioru.
4) W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane /materiały i urządzenia/
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
5) Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych nie można
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
6) Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia sporządza sią z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
7) Dokumentacja projektowa winna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne bez
podawania nazw handlowych tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych.
8) Projekty będą realizowane, w miarę możliwości w ramach istniejącego pasa drogowego.
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9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzając, że forma pisemna jest tożsama z formą cyfrową.
Części opisowe wykonane będą za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilny z MS Word,
przedmiary robót należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w formacie danych kompatybilnych z
MS Excel lub MS Word.
4. Zawartość opracowania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Projekt budowlany dla wszystkich branż – 5 egz.
Projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy – 3 egz.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz.
Projekt wykonawczy dla wszystkich branż – 3 kpl.
Przedmiary robót – 3 kpl.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
Kosztorys Inwestorski i Ofertowy – 3 egz.
Wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1 – 7 na płycie CD – 2 szt, zawierająca
cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie
doc /MS Word/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc /MS Word/ lub xls /MS
Excel/, specyfikacje techniczne w formacie doc /MS Word/.

5. Termin realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do dnia 30.06.2021r.
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Dział C.

DRUKI OFERTY
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(nazwa i adres Wykonawcy)

tel.: ..... ..... ..... .....................
fax: ..... ..... ..... .................................... ......
e-mail

OFERTA
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów

Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8, składamy ofertę na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
A. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto, która wynosi:
CENA BRUTTO: (suma pozycji 1.1+1.6)
CENA BRUTTO: słownie: ..... ..... ..... ..................................................... ..
W tym :
1.1 Koszty projektu budowlanego branża drogowa:
Cena brutto ..... ..... ..... ...................................
Cena brutto :
1.2 Koszty projektu budowlanego branża mostowa:
Cena brutto.... ..... ....
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Cena brutto : słownie......................................................................
1.3. Koszty projektu budowlanego branża sanitarna:
Cena brutto: ………………………………………………………….
Cena brutto słownie: …………………………………………………
1.4 Koszty projektu budowlanego kanału technologicznego:
Cena brutto: …………………………………………………………
Cena brutto słownie: ………………………………………………..
1.5 Koszty badań geotechnicznych:
Cena brutto: …………………………………………………………
Cena brutto słownie: ………………………………………………..
1.6. Koszty opracowań geodezyjnych:
Cena brutto: …………………………………………………………………………………….
Cena brutto Słownie: ……………………………………………………………………………
B. Oświadczamy, że:
Osoba………………………………………… (wpisać imię i nazwisko), która będzie pełnić funkcje
projektanta branży drogowej, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r. poz. 1278) zastąpione Rozporządzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 831) oraz posiada
doświadczenie tj. opracowała: (zaznaczyć odpowiednio oraz wpisać słownie)
……. jedną dokumentację projektową dla budowy, rozbudowy, przebudowy drogi lub ulicy
o nawierzchni asfaltowej
……. dwie dokumentacje projektowe dla budowy, rozbudowy, przebudowy dróg lub ulic
o nawierzchni asfaltowej
……..trzy i więcej dokumentacje projektowe dla budowy, rozbudowy, przebudowy dróg lub ulic o
nawierzchni asfaltowej
(wpisać słownie: ………………………………………………………………………….)
2. Zobowiązujemy się wykonywać w/w zamówienie w terminie: ………………………..r.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych postanowieniach do umowy tj.: m.in. płatność
w terminie do 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przetargiem nieograniczonym uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum*) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę tj. prowadzący działalność w formie spółki
cywilnej lub konsorcjum)

7. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w Ofercie na stronach
nr od …………… do ………………………………………………….. - niniejsza Oferta oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami do umowy, określonymi w Zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
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niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Informujemy, że
a/ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie podatku VAT.
b/ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
podatku VAT w odniesieniu do następujących towarów/ usług:
…………………………………………………………………………………………………………….
( zaznaczyć odpowiednio)

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11. Oświadczamy, że:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Zamówienie zrealizuję/jemy — *sami/ *przy udziale podwykonawców w zakresie :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
12. Wykonawca jest mikro, małym, Średnim przedsiębiorcą - TAK/NIE** ( zaznaczyć odpowiednio)
13. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOD
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznikami do niniejszej Oferty są:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………
*) niepotrzebne skreślić
Data ……………………………
……………………………………………………………
(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)
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Dział D. ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zamawiający:
POWIAT ZŁOTOWSKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(pełna na:wa/firma, adres, w zależności
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
Reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
prowadzonego przez Powiat Złotowski Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam, co następuje:
(oznaczenie zamawiającego),

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Dziale A, Rozdziale VIII, ust.l SIWZ
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

……………………………….
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Dziale A, Rozdziale VIII, ust.l SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
....................................................... w następującym zakresie: …………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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

……………………………
(podpis)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Zamawiający:
POWIAT ZŁOTOWSKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(pełna na:wa/firma, adres, w zależności
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
Reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
prowadzonego przez Powiat Złotowski Powiatowy Zarząd Dróg oświadczam, co następuje:
(oznaczenie zamawiającego),

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
…………………… (miejscowość), dnia ............. r.
…………………………………
(podpis)

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

…………………………..
(podpis)

*) Wypełnić pkt. 3 tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym
przypadku przekreślić.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ,
WYKONAWCA: *)
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………. (miejscowość), dnia …………. r.
………………………………….
(podpis)

Wypełnić tylko wówczas gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………… (miejscowość), dnia ……………… r.
…………………………………..
(podpis)

*) Wypełnić tylko wówczas gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
W przeciwnym przypadku przekreślić.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
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…………………….. (miejscowość), dnia ……………….. r.
………………………………….
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3
Zamawiający:
POWIAT ZŁOTOWSKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
(złącznik należy złożyć wraz z ofertą - jeżeli dotyczy)
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY
REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1
PIECZĘĆ WYKONAWCY

W imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
Równocześnie oświadczam:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie2.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4) będę realizował nw usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału,
na których polega Wykonawca :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. dnia …………………… r.
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…………………………. Dnia ………….. r.

………………………………………………………
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji
Podmiotu)

Wyjaśnienia:
1

Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: zobowiązanie podmiotu, o którym

mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą
2 Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA
W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 5() poz. 331 z późn. zm.): *)
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
…………………………..dnia ………….. r.
……………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
………………. Dnia ………. r.
………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

*) Wypełnić ust I tylko wówczas gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej. W przeciwnym przypadku przekreślić.
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ZAŁĄCZNIK NR 6

(pieczęć Wykonawcy)

PEŁNOMOCNICTWO
Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika w sytuacji
określonej w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W razie potrzeby załącznik należy powielić.
Zarejestrowana nazwa firmy:
……………………………………………………………………………………………………………….
Siedziba firmy:
..... ..... ...........................................................................................................................................................
w imieniu której działa/-ją/
………………………………………………………………………………………………………………
Do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu na usługi pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
- w tym do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem *
- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*
upoważnia się:
……………………………………………………………………………………………………………….
…………......., dn. ……………………r.

………………………….
(Podpis (y) i pieczęć imienna
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 5
(Załącznika nie należy składać razem z ofertą)

Zamawiający:
POWIAT ZŁOTOWSKI
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3A
77-400 ZŁOTÓW
Wykonawca:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
Reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
składamy:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca skieruje do
realizacji zamówienia:
Lp.

1.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych czynności oraz
funkcja w realizacji
zamówienia

Opis posiadanych uprawnień oraz
kwalifikacji zawodowych

osoba, będzie
pełniła funkcję
projektanta
branży drogowej

posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r.
poz. 1278) zastąpione Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29.04.2019 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 831) oraz
posiada doświadczenie tj. opracowała co
najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy, rozbudowy, przebudowy drogi lub ulicy o nawierzchni asfaltowej.

Podstawa dysponowania wskazaną
osobą
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2.

osoba, będzie
pełniła funkcję
projektanta
branży mostowej

3.

osoba, będzie
pełniła funkcję
projektanta
branży
sanitarnej

posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r.
poz. 1278) zastąpione Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29.04.2019 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 831) oraz
posiada doświadczenie tj. opracowała co
najmniej jedną dokumentację projektową dla budowy, rozbudowy, przebudowy obiektu mostowego.
posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 r.
poz. 1278) zastąpione Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29.04.2019 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 831)

Uwaga !
1. Wykaz osób powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. W przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia obowiązany jest przedstawić zobowiązanie
innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p.
umożliwiających wykonanie zamówienia - tj. osób zdolnych do wykonania zamówienia wg załącznika nr 3 do SIWZ.
…………………., dn. ……………. r.

…………………………………..
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela)
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