Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2019r., poz.1843 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

ZATWIERDZAM:

Złotów, wrzesień 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie

I. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
tel. (67) 263 34 84
fax (67) 263 34 85
e-mail: pzd@pzd-zlotow.pl
http: www.pzd-zlotow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

2.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1843 z późn. zmianami) – zwanej dalej
„ustawa Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu
Cywilnego
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa w Okonku, wykonanie obejmuje:

a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni ( wraz ze
zjazdami )- 13800 m2;
b) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm po
zagęszczeniu ( wraz ze zjazdami ) - 13800 m2.
2.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru oraz kosztorys ofertowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu
drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność
za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych.

5.

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

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – od dnia zawarcia umowy i przekazaniu
terenu budowy.
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2.

Zakończenie wykonywania robót budowlanych – do 30.11.2020r.

V. OKRES GWARANCJI
Maksymalny okres gwarancji : 60 miesięcy
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

określonej

działalności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.3.1. W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem
i środkami transportu wymienionymi poniżej:

1

2

sprzęt do mechanicznego rozkładania mieszanki bitumicznej – jedna
układarka mas bitumicznych wyposażona w sterownik elektroniczny 1 szt.
oraz deskę wibracyjną lub sprzęt równoważny
skrapiarka lepiszcza wyposażona w urządzenie pomiarowe oraz
mechanizmy regulacyjne, które zapewniają równomierne rozłożenie
1 szt.
lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym lub sprzęt
równoważny

3

walec ogumiony lub sprzęt równoważny

1 szt.

4

walec stalowy samojezdny lub sprzęt równoważny

1 szt.

5

samochód samowyładowczy z przykryciem lub sprzęt równoważny

1 szt.

6

szczotka mechaniczna lub sprzęt równoważny

1 szt.

7

koparka lub sprzęt równoważny

1 szt.

8

samochód wywrotka lub sprzęt równoważny

1 szt.

9

płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny lub sprzęt równoważny

1 szt.
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1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego swoim
zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o
wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia:
•

Kierownik budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności,
do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności.

2.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
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.
5.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ust.5 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. SIWZ
VII. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
a)z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
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ustawy Pzp:
12)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c)skarbowe,
d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
17)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
19)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
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23)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i
8 ustawy Pzp
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978,1259,1513,1830,1844 oraz z 2016r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 233,978,1166,1259,1844 oraz z 2016r. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a)zamawiającym,
b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)członkami komisji przetargowej,
d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
-chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
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zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego ( załącznik nr 3 i 4 do SIWZ ), które będą
stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu,
- spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert,
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr
5 do SIWZ.
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy
jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,
na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć
aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów ( na dzień składania ofert )
następujących dokumentów:
a) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
•

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
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dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane,
•

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami,

•

wykaz urządzeń technicznych, o których mowa w V pkt. 1.3.1. SIWZ, dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami.

b)w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
•

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem pozwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

•

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

•

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp,

•

oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

•

oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,

•

oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,
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prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy Pzp.
5.Podwykonawcy
a) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia
przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ( firm )
podwykonawców.
c)

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, wykonawca będzie zobowiązany do
zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.
6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
a)w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
b)łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub
zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB
MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1.VII pkt 4 ppkt b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
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oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być
wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
X. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ.
1)Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na umowę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby, które będą wykonywały prace
związane z budową Obiektu tj. pracownicy obsługujący maszyny drogowe i maszyny do prac
ziemnych.
2)Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz
Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę.
3)Wykonawca zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z
2014 r., poz. 1502 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub
przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002
r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
4)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca
realizował będzie przedmiot zamówienia, na inne posiadające co najmniej takie samo
doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z
zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O
planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na
piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
5)Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w
okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą
osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących
przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt
1.
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XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO PORUZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1.

2.

3.

4.

5.

Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie
zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem.
Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być
złożone na piśmie.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców
wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
wskazanych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do udzielenia szczegółowych informacji upoważnieni są:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia i w sprawach dotyczących procedury
postępowania :
Tomasz Lachowicz – tel. 67 263 34 84;
kom. 606397076;
e-mail: tomasz-lachowicz777@wp.pl

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych ).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 29.09.2020 roku do
godziny 10.00.
3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
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ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020.
5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł
wpłaty: Wadium - przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku
6. Dokument stanowiący poświadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien dołączyć
do oferty.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
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1.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą 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
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być
wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
4.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć).

OFERTA
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa w Okonku”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
29.09.2020 r. godz. 1010
2. Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze, KRS –
rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub Pełnomocnika (napis: za zgodność z oryginałem, data potwierdzenia
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zgodności, czytelny podpis osoby potwierdzającej zgodność lub pieczęć imienna
z podpisem),
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2015r., poz. 2164 oraz z 2016r., poz. 831,996,1020), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
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a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a,
77-400 Złotów, I piętro, sekretariat.
2. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2020 r. o godzinie 1000.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca składa wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych
w kosztorysie ofertowym.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostaną
ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
6. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości 23%.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT.
1.Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego według następujących kryteriów:
a)CENA wykonania zamówienia – 60%
C = [ Cmin / Cbad ] * 60
gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cmin – najniższa cena ofertowa
Cbad – cena oferty badanej
b)OKRES GWARANCJI na wykonanie zamówienia – 40%
Og – liczba punktów za okres gwarancji na wykonanie zamówienia ( max. 40 punktów )
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Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu
udzielenia gwarancji ( w pełnych miesiącach ) podanego przez Wykonawcę w formularzu
oferty. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym:
- najdłuższy możliwy okres udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 60 miesięcy – 40
punktów,
- najkrótszy możliwy okres udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 36 miesięcy – 0
punktów.
Sposób przyznania punktów:
Og = [ Og bad / Og max ]*40
gdzie:
Og - liczba punktów za okres gwarancji
Og bad – okres gwarancji oferty badanej
Og max – maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy
Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy
niż 36 miesięcy lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie
będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt.2) ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oferty
zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie
z Wykonawcą.
Zamawiający pod pojęciem gwarancji na wykonanie robót rozumie również gwarancję z
tytułu rękojmi za wady.
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + Og spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
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f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) 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,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
d) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą.
6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
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należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi
jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XIX.
ISTOTNE
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy o realizację zamówienia publicznego zawarto
w projekcie umowy, który stanowi załącznik 8 do niniejszej specyfikacji.

XX. ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wykonawcom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
OFERT CZĘŚCIOWYCH.
XXII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ.
XXIII.
ZAMAWIAJĄCY
NIE
DOPUSZCZA
SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

MOŻLIWOŚCI

XXIV.
ZAMAWIAJĄCY
NIE
PRZEWIDUJE
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH.

MOŻLIWOSCI

XXV.
ADRES
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I

STRONY

1. Adres poczty elektronicznej: pzd@pzd-zlotow.pl.
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zlotow.pl

XXVI. ZAMAWIAJĄCY
WALUTACH OBCYCH.
XXVII.ZAMAWIAJĄCY
ELEKTRONICZNEJ.

NIE

PRZEWIDUJE

NIE

ROZLICZENIA

PRZEWIDUJE

W

AUKCJI

XXVIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z WYJĄTKIEM SYTUACJI
WYNIKAJĄCEJ Z ART. 93 UST. 4 USTAWY PZP.
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XXIX. ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.
4 USTAWY PZP.
XXX. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W
OFERCIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA,
KTÓREJ
WYKONANIE
POWIERZY PODWYKONAWCĄ.
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.
4. Oświadczenia zgodne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
6. Wykaz robót budowlanych
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.
8. Projekt umowy.
9. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
10. Karta gwarancyjna
11. Oświadczenie
12. Zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych
13. Mapy i rysunki
14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby
........................................................................
Nr telefoniczny
........................................................................
Nr faksu
........................................................................
Adres email
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ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Przebudowa

drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku”

1. Zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami, oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
wartość netto:

………………………………………….zł

podatek VAT 23%

………………………………………….zł

wartość brutto:

…………………………………………..zł

słownie złotych brutto: ………………………………………………………………..

........................................... dnia .........................................
..............................................................................
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika )
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Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem planowanych robót w terenie.
Udzielimy ……….. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
Niezależnie od udzielonej gwarancji jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia (w tym trwałość przedsięwzięcia) w okresie 24 miesięcy, licząc od
dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.
4. Przyjmujemy warunki płatności na warunkach określonych we wzorze umowy.
5. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
6. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ i w razie wybrania naszej oferty
zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
8. Wnieśliśmy wadium w dniu …………...............… w wysokości :
2.
3.
4.
5.

…………………………………w formie …………………………………
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto:

..................................................................................................................................................
(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu)

9. Niniejszym oświadczamy, że: w realizacji przedmiotu zamówienia będą*/nie będą
uczestniczyć podwykonawcy * niepotrzebne skreślić
Lp.

Nazwa i adres Podwykonawcy

Określić część zamówienia (zakres robót), którą(y)
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie podwykonawcy

10. Ofertę składamy na.............. ponumerowanych stronach w sposób ciągły, które stanowią:
1)........................................................................................................................................
2)........................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................................
4) ......................................................................................................................................
5) ......................................................................................................................................
6) .......................................................................................................................................
.
.......................................... dnia .........................................
...............................................................................
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela
Wykonawcy/Pełnomocnika* )
*w przypadku złożenia oferty wspólnej
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**niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ
........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby
........................................................................
Nr telefoniczny
........................................................................
Nr faksu
........................................................................
Adres email

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku
prowadzonego przez:
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a , 77 – 400 Złotów
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.

2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z
postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w VII pkt. b) SIWZ

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

……………………….
(podpis )
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które

Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
Zamawiający

wskazał

w

ogłoszeniu

o

zamówieniu

oraz).

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w
zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w
VII pkt. b) SIWZ..
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……………………….
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (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 4 do SIWZ
........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby
........................................................................
Nr telefoniczny
........................................................................
Nr faksu
........................................................................
Adres email

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a
77-400 Złotów
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.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku
prowadzonego przez:
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a , 77 – 400 Złotów
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w SIWZ na niniejsze postępowanie, w punkcie VI.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ, punkcie VI. (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 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
O której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku
w imieniu Wykonawcy:
oświadczam, że*:

nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu

należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu
1. ……………………………………………..……………………
2.……………………………………………..……………………
3. ……………………………………………..……………………

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami

nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

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

__________________ dnia __ __ 2020 roku

______________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga:
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze
strony zamawiającego).
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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.
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną
ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i
dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym
postępowaniu.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

WYKAZ
ROBÓT BUDOWLANYCH
(wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku „
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma wykonała następujące roboty budowlane:

Lp.

Nazwa i lokalizacja
zadania
(miejsce wykonania)

Rodzaj robót budowlanych
Należy szczegółowo opisać jaki rodzaj robót był
wykonany w ramach danego zadania

Wartość w PLN
brutto

Okres wykonania
robót
budowlanych
(od-do)
(dzień, miesiąc, rok)

W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…….. …….…........................................
(miejscowość, data)

…… ....…………….......................................
(podpisy i pieczątki osób upoważnionych
do podpisania oferty)
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…………………………………..

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W REALIZACJI ZAMÓWNIENIA*
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku”
Oświadczam(y), iż dysponuje/my osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej, która zostanie skierowana do kierowania robotami będącymi przedmiotem
zamówienia, zgodnie z poniższym wykazem

Lp

Imię i
nazwisko

1

2

Kwalifikacje zawodowe
osób, które będą
uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
– należy podać
specjalność wynikającą z
uprawnienia
budowlanego, w tym nr
uprawnienia) lub innego
dokumentu określającego
zakres posiadanych
kwalifikacji/uprawnień
zawodowych
3

Zakres czynności, która
będzie wykonywania
przez osobę wskazaną
w kol. 2 (sprawowana
funkcja)

Podstawa dysponowania
osobą wskazaną w kol. 2
(dysponowanie
bezpośrednie- podać
stosunek prawny- np.
umowę o pracę, umowa
zlecenie, umowa o dzieło z
osobą prawną/dysponowanie
pośrednie- oddany do
dyspozycji przez inny
podmiot

4

5

Kierownik budowy

Oświadczam/y, iż wyżej wskazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada wymagane przez zamawiającego uprawnienia, określone w części VI
ust. 1 pkt. b SIWZ.
............................, dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/
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Załącznik nr 8 do SIWZ
/projekt/
UMOWA nr ………………………………….
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu …………. 2020 r. pomiędzy:
Powiatem Złotowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Złotowie
z siedzibą : ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów,
w którego imieniu działa:
Mirosław Jaskólski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………….
z siedzibą: ………………………………………………………………………
NIP……………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P ul. Kolejowa
w Okonku”
1. w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:
1) załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta).
2.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawą - Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań,
o których mowa w ust. 2.

1.
2.

§2
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2020r.
§3
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu o Ofertę wyniesie
kwotę:
netto:
........................................................... złotych,
plus podatek VAT 23%:
.................... ………………………...złotych,
co łącznie stanowi kwotę brutto:
........................................................... złotych,
słownie: ……………………………...........................................................................

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

§4
Ilości robót określone w Wycenionym Przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi.
Podstawą wynagrodzenia będą ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót na
podstawie obmiarów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela
Zamawiającego) pomnożone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym
przedmiarze robót.
Faktura VAT powinna być wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół
bezusterkowego odbioru robót lub protokół usunięcia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 14 dni licząc od daty jej
wystawienia Zamawiającemu wraz z wymaganym kompletem dokumentów. Za datę
zapłaty uważa się datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura winna być wystawiona na:
Nabywca: POWIAT ZŁOTOWSKI
al. Piasta 32 77-400 Złotów
NIP 767 159 75 89
Odbiorca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawcy
lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej
przez siebie faktury:
1) protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione elementy robót budowlanych
wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy i usługi,
3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec
Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi Umowami
o podwykonawstwo – na odpowiednim formularzu, stanowiącym załącznik nr 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa
w ust. 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do
czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
odpowiedniemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
12. 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.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
9.

1.
2.

3.

§5
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót
będących przedmiotem umowy Podwykonawcom.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie
od jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej umowy wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej
zawarciem, a także projektu jej zmiany.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiających,
a Wykonawcą;
2) odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo;
4) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez
Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia
nie wyższą, niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty Wykonawcy;
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5) obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o nienależytym
wykonywaniu Umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę.
4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
płatności od Wykonawcy lub Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę;
2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie pracy zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy.
5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
6. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie
Zamawiającego lub Inspektorowi Nadzoru.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni od przedłożonego przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później
niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robót budowlanych.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 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 oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa powyżej nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 40.000,00 złotych. Treść umowy
odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 -5.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.
12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz
rozliczenia wykonanych robót z dotychczasowym Podwykonawcą.
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14. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów
trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocą których Wykonawca
wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym Podwykonawcą,
Podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie powyższych warunków.
15. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego oraz poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. Zmiany te
nie wymagają zmiany treści umowy.

1.

2.

3.
4.

5.

§6
Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to
niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie,
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia:
1) wykonania robót wynikających z przedmiotu zamówienia lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót,
2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych Wycenionym Przedmiarem Robót
na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcia jakiejś
roboty, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Inspektor nadzoru sporządza Protokół
Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz wycenę kosztów
w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót, a w przypadku ich
braku przyjmuje się ceny ustalone po negocjacjach nie wyższe jednak od średnich
wartości cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach. Protokół zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiającego.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiającego.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Inspektor
nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2. Po przeprowadzeniu
negocjacji na wykonanie zamówienia dodatkowego zostanie zawarta odrębna Umowa.
W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przedstawiciel Zamawiającego złoży
zamówienie na ich wykonanie. Wycena robót uzupełniających będzie ustalona na
podstawie umownych cen jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Inspektor nadzoru sporządza Protokół Konieczności zgodnie z ust. 2. Po
przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta
odrębna Umowa.

§7
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty;
5) przeprowadzenie odbioru końcowego oraz gwarancyjnego dokonywanego co najmniej
raz w roku.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz wykonanie przedmiotu umowy
w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia;
1.
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2) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, a w
przypadku konieczności zamiany któregokolwiek z kierowników - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiającym;
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST;
4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
5) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót
usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania;
6) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
zgłaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;
7) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji
robót kontrolach i wypadkach;
8) wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej
umowy;
9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego z winy Wykonawcy
ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;
10) zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca
składowania materiałów – zgodnie z przepisami;
11) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie
urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci;
12) po zakończeniu robót usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie
szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub
pokryć koszt ich usunięcia;
13) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; komplet
dokumentów powinien zawierać:
a) szczegółowe obmiary robót;
b) oświadczenia Kierownika budowy, sporządzone na wzór oświadczeń, o których
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w razie zmian nie
odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane;
c) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:
− zakres i lokalizację wykonanych robót,
− datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
− uwagi dotyczące realizacji robót,
− zestawienie ilości i wartości wykonanych robót,
d) dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem
CE lub znakiem B, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z normami lub
aprobatami technicznymi, badania materiałów wykonane przez dostawców ew.
własne badania materiałów wykonane przez Wykonawcę w odniesieniu do
wbudowanych materiałów - z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
o dopuszczeniu do wbudowania materiału);
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i Inspektora
Nadzoru, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem;
f) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane
przepisami.
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3.

4.

5.
6.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

5.

Przygotowanie i opracowanie dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na
własny koszt.
Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu wykonania oznakowania,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1). Opóźnienie z tego tytułu traktuje się jako powstałe
z winy Wykonawcy.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały
wymagane przez Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych - z materiałów
Wykonawcy na terenie robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
Badania o których mowa w ust. 4 będą wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku
z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu
oraz w okresie gwarancyjnym.
§8
Ze strony Zamawiającego Inspektorem Nadzoru ( osobą nadzorującą ) działającym na
terenie robót będzie: ………………………………………………………………….
Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu.
§9
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:...........…………………………..
Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie
Prawo budowlane.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób
deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą
przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i przekazując jej
pisemną akceptację.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika
budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do
umowy.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie na czas trwania
robót budowlanych.
§ 11
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku
z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz
w okresie gwarancyjnym.
§ 12
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie
potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu
rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w Umowie;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zlecić usunięcie
wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione
w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 13
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do
odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia Inspektorowi
Nadzoru komplet dokumentów, których spis podany jest w § 7 ust. 2 pkt 13.
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu
Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych prób i sprawdzeń.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu
przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi
istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując
prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania
przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia Użytkowanie przedmiotu zgodnie
z jego przeznaczeniem.
O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę pisemnie
jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej stwierdzenie. Za
zachowanie formy pisemnej uważa się także wysłanie zawiadomienia faxem lub mailem.
Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
wynosić będzie 7 dni chyba, że ze względów technicznych lub niesprzyjających
warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez
Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela w okresie trwania gwarancji
w następujących terminach:
a) awarii i wad zagrażających życiu i bezpieczeństwu ruchu oraz wad uciążliwych w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady
z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, jednakże zobowiązany jest do
niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających
b) w pozostałych przypadkach (w szczególności spękań, rakowin, dziur lub ubytków
w nawierzchni, zapadnięcia w chodniku) - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.
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Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na
koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia
wad powstałych z jego winy, albo nie usunie ich w terminie, Zamawiający ma prawo
zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
11. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia
robót, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
9.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 14
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przez okres 24 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz
zastosowanych materiałów na okres …..…miesięcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr
10 do niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).
Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym licząc od
daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu
Umowy.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 13 ust.
6 Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień
opóźnienia od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczonego w § 13 ust. 6 umowy;
3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie
z procedurą określoną w § 5 umowy - karę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 umowy;
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
umowy;
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 umowy;
7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy;
8) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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3.

Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 7 ust. 1
pkt 1 lub nie rozpoczął robót w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu robót;
2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie,
a przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy
w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy;
4) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Wykonawca
zleca
wykonanie
robót
będących
przedmiotem
umowy
niezaakceptowanym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
6) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny
z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub
umową.
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub znacznej części tego majątku uniemożliwiającą należyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odbioru
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, usunie z terenu robót urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone.
§ 17
1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione
w rejestrach publicznych;
2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót;
3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.);
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5) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami
oraz właścicielami nieruchomości;
6) wystąpienie warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć
w chwili udzielenia zamówienia;
7) zmiany stanu prawnego;
8) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych;
9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną
środowiska uniemożliwiających wykonywanie robót;
10) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej;
11) wydania poleceń określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki
tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących
przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;
12) zmiana terminu wykonania robót ze względu na konieczność wykonania robót
dodatkowych;
13) zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót
zamiennych.
Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować
na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia
wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia kwoty maksymalnego wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 umowy;
3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych
z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

1.

2.

§ 18
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym
i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 19
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy z dnia .....................
3) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
4) Karta Gwarancyjna.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 9
………………………………….……………
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)

................…...................,..….................
miejscowość dnia

OŚWIADCZENIE
Reprezentując …....................................................................................................................................
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą
….............................................................................................................................................................
(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie …..........................................................................................................................................
(rodzaj robót)

na zadaniu …..........................................................................................................................................
realizowanym w ramach Umowy nr …......................................... z dnia …..........................................
zawartej przez Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
z ….........................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie
od Wykonawcy: ….................................................................................................................................
w kwocie : ….............................. słownie : ….......................................................................................
…............................................................................................................................................................
za roboty wykonane w okresie od …................................. do ….........................................................
netto …................................................................
podatek VAT …...................................................
brutto …..............................................................
zgodnie z fakturą VAT nr …..................................................... z dnia ….............................................
oraz nie mam jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy/Podwykonawcy w związku z wykonanymi
robotami.
………………………………………
(Podpis)
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Załącznik Nr 10 do SIWZ

KARTA GWARANCYJNA
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości:

1. Przedmiot karty gwarancyjnej dotyczy zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P
ul. Kolejowa w Okonku
2.Zamawiający jako Uprawniony: Powiat Złotowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie,
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów.
3.Wykonawca jako Gwarant:…………………………………………………………………
4.Umowa Nr …………………………………….. z dnia ……………………….
5.Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji:
(długości, parametry techniczne inwestycji liniowej, inne – szczegóły do uzupełnienia na
podstawie protokołu odbioru)
przebudowa drogi powiatowej 1010P ul. Kolejowa w Okonku o pow. około 13800m2 polegać
będzie na wykonaniu:
a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni ( wraz ze
zjazdami )- 13800 m2;
b) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm po
zagęszczeniu ( wraz ze zjazdami ) - 13800 m2.
1. Data odbioru ostatecznego: ………………. roku.
2. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot
gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem
robót, umową, uproszczoną dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz innymi dokumentami
będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4.
2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
3) Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru
końcowego (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy
gwarancji należy je wymienić w załączniku do niniejszej karty).
4) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej
skutecznego usunięcia.
5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
6) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) działania osób trzecich,
d) szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8. Obowiązki wykonawcy:
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1) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych
przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie
trwania gwarancji w następujących terminach:
a) awarii i wad zagrażających życiu i bezpieczeństwu ruchu oraz wad uciążliwych - w
trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady
z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, jednakże zobowiązany jest do
niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających
b) w pozostałych przypadkach (w szczególności spękań, rakowin, dziur lub ubytków
w nawierzchni, zapadnięcia w chodniku) - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
2) Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.
3) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu.
4) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad
w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała
uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres gwarancji już upłynął.
5) Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie
strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy.
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań
zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.
2) Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.
10. Obowiązki Zamawiającego.
1) Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu
kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.
11. Przeglądy gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:
a) pierwszy po 12 miesiącach,
b) następne po 24 kolejnych miesiącach, lub
c) jeśli to będzie wynikać z innych przyczyn a według Zamawiającego będzie to
konieczne - na każde żądanie Zamawiającego.
2) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła
komisję odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy
(Gwaranta) i Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu
technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie.
3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem.
4) Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie
wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń
dokonanych przez komisję przeglądową.
5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół
przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta).
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W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający
(Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz
protokołu przeglądu.
12. Komunikacja.
1) O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę pisemnie
jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej stwierdzenie. Za
zachowanie formy pisemnej uważa się także wysłanie zawiadomienia faxem lub
mailem.
2) Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do potwierdzenia faxem lub mailem
przyjęcia zgłoszenia o wykryciu wady.
3) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na adres:
a) Wykonawcy (Gwarant)
b) Zamawiającego (Uprawniony)
4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane
są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doręczoną.
13. Postanowienia końcowe.
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w pkt 4.
3) Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

.................................................
(podpis)
Przyjmujący
gwarancję
(Uprawnionego):

jakości

upoważniony

przedstawiciel

Zamawiającego

.................................................
(podpis)
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…………………………………..

Załącznik nr 11 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, o :
- braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,
- braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,
- braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7
ustawy Pzp.

............................, dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

