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Nr sprawy: PZDP. 272. 7. 2014 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

przetarg nieograniczony na: 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały - Górki – 

Izabelin od km 0+650 do km 1+300 długości 650 m ” 

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH 

W BIAŁOBRZEGACH UL. KOŚCIELNA 103 

26-800 BIAŁOBRZEGI 
 

 
Załącznikami do SIWZ są: 

I. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1 

II. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 

III. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 uPzp – 

załącznik nr 3 

IV. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 

V. Wykaz doświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 5 

VI. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 6 

VII. Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia – załącznik nr 7 

VIII. Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 8 

IX. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom – załącznik nr 9 

X. Wykaz firm, którym wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo – załącznik nr 10 

XI. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 11 
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§ 1 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiającym jest:  

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  

Adres: ul. Kościelna 103   26-800 Białobrzegi 

Tel: +48 613 23 38, Fax: +48 613 23 38 

NIP: 798-13-28-300  Regon: 670230824 

http:// www.pzdpbialobrzegi.pl  e-mail://pzdpbialobrzegi@post.pl 

2. Dni i godziny urzędowania: dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

-15
00

.  

 

§ 2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

uPzp .(przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych). 

 

§ 3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin 

od km 0+650 do km 1+300 długości 650 m. 

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

  

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową drogi powiatowej nr 1639W Rykały – 

Górki – Izabelin od km 0+650 do km 1+300 długości 650 m. 

 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym. 

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem na odkład. 

Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych. 

Mechaniczne  skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych. 

Ułożenie dywanika asfaltowego z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 4 cm na odcinku 

3250 m
2 
. 

 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu białobrzeskiego,  gminy Promna w pasie 

drogowym drogi powiatowej. 

Przebudowa drogi ma na celu poprawienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych jedynej drogi 

dojazdowej rolników ze wsi Rykały, Lisew i Górki. 

Uzyskamy to poprzez: 

- ułożenie nowej nawierzchni na odcinku 650 mb; 

 Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar 

odwozimy na odkład do 1 km; 

 Materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 1 km; 

Ceny jednostkowe robót należy przyjąć na podstawie danych rynkowych. 

1) 1.Szczegółowy zakres i opis robót zawarty jest w przedmiarach robót oraz w szczegółowej 

specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ i w załączonym kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

KOD CPV: 45233000-9. 

mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl
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KOD CPV: 45232452-5 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2014 r. 

 

§ 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ. 

( Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne oświadczenie podpisane przez 

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub osobę odpowiednio 

upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ). 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia ,w tym w szczególności: wykonania robót w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie budowy, przebudowy lub 

remontu 1 drogi z asfaltobetonu o pow. co najmniej 3000 m
2
. 

 - warunek dla wymagań w zakresie remontu zostanie spełniony jeżeli remont obejmował wykonanie 

warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki 

Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. 

 

Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania 

warunku określonego w § 5. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o 

których mowa powyżej. 

 

( W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów wspólnych lub odnoszących się tylko do 

Wykonawcy spełniającego niniejszy warunek udziału w postępowaniu ). 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w ust. 1 

pkt 2 i 3 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form jakich te dokumenty mogą 
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być składane, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego 

dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 

zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 

informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;  

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 3 do 

SIWZ . 

 

1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi spełniać 

następujący warunek: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia jedną osobą 

(kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka 

Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. 

 

1.4.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wyszczególnione powyżej w pkt. 1.3. - 

sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej;   

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. 

 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp., stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. 

 

 

1.5.1. Wykonawcy muszą wykazać, że brak jest podstaw do ich wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

następujące dokumenty: 

 

1.5.2. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych” sporządzone na formularzu lub według 

formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółka 

Cywilna) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument 

oddzielnie przez każdego z Wykonawców. 

1.5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  
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     W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki 

Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty odpowiednio dla każdego z Wykonawców. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.2. SIWZ - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.. 

 

Jeżeli w kraju miejsca  zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.2, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu.   

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w 

oparciu o oświadczenia i dokumenty wymagane powyżej oraz zamieszczone przez Wykonawcę w 

ofercie. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

wykonawca spełnił. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca na żądanie 

zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie 

później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22  

ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1.  

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wiedzy i doświadczenia powinno 

zawierać w szczególności dokumenty dotyczące:  

a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
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d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, 

nie może przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych zamawiający wzywa wykonawców, 

którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 

do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

 

 

1.5.4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako 

Konsorcjum, Spółka Cywilna) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w §5 niniejszej SIWZ.  

2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1 - 9 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z 

wykonawców. Może też być osoba trzecia niezwiązana z żadnym z wykonawców.  

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

4. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: 

a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy, 

b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, 

c) ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest 

wymagany podpis Pełnomocnika. 

6. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię tegoż pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
7. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający 

się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów 

załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej wyszczególnione 

pełnomocnictwo.  
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8. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 

10. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

11. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego 

z wykonawców występujących wspólnie. 

 

1.5.5. Informacje dotyczące podwykonawców.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i  podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a – 

143d ustawy szczegółowo opisane w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

 

 

1.5.6. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:  

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z 

zakresem prac zawartym w umowie,  

b) przedmiot umowy do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany zgodnie 

ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi z materiałów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane odrębnymi 

przepisami certyfikaty i atesty,  

c) wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy określonym w § 15 umowy 

stanowiącą załącznik nr 2. 

d) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 

oraz poświadczonej ze zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

e) Zamawiający, zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, w ciągu 7 dni zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

f) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego.  

g) Zamawiający ma prawo wnieść sprzeciw do zawartej umowy z podwykonawcą. Jeżeli w 

ciągu 7 dni nie wnosi sprzeciwu, uważa się taką umowę za zaakceptowaną. 

h) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, 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 
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podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

i) zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu 

przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i 

wystawieniu na niego faktury. 

j) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy na podstawie łączącego ich 

stosunku prawnego. 

k) Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego 

na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie 

Podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i, że 

z tego tytułu Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń. 

 

 

§ 6  

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 uPzp, Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty następujących 

dokumentów:  

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 3 do SIWZ); 

2) wykazu (potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1. pkt 1.2) robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik 

nr 5 do SIWZ); 

Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 

wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

3) wykazu osób (potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.4), 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia,  oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Z 2008 r. nr 63, poz. 394). 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
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finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, 

potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do Oferty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ) 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1, polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, a podmioty te będą brały udział 

w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1) . 

6. W przypadku składania Oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)  dalej zwanym: Rozporządzenie w 

sprawie rodzajów dokumentów. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 

których mowa w ust. 5 pkt 2)  4)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 

przed notariuszem. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 23 uPzp). 

W takim przypadku oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 2  4) składa każdy z 

Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wskazane w ust. 5 pkt 1) oraz w ust. 1 

wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu 

art. 23 uPzp), oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i 

doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw 

wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych art. 24 ust. 1 uPzp będzie oceniany w 

odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku 

podstaw wykluczenia. 

11. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1) powinno być złożone w formie oryginału. Pozostałe 

dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem (na każdej ze stron opatrzonej zapisem „za zgodność z oryginałem”) przez 

Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w ust. 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty. 

 

 

§ 7 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

 

1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: PZDP ul. Kościelna 103, 26-800 

Białobrzegi. 

2. Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym: 

a) numer telefonu/faksu: +48 613 23 38 

b) e-mail: //pzdpbialobrzegi@post.pl 

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Dyrektor Włodzimierz Stachera. 

4. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz innych informacji przekazanych faksem lub e-mailem przez Zamawiającego najpóźniej w 

dniu ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca 

otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji 

danych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. 

Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie 

złożoną temu Wykonawcy. 
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku. 

7. Forma pisemna wymagana jest dla powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty, bądź jej 

zmianach. 

8. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. 

9. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym 

dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłek, dla swej skuteczności 

powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone: 

a) w formie pisemnej, lub 

b) drogą faksową. 

10.  Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, należy 

przesyłać na adres zamawiającego podany w pkt 1. 

11.  W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

 

 

§ 8 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 14.07.2014 r.
   
w wysokości: 1000 zł 

2. Forma wpłaty wadium: 

1) Wadium może być wnoszone w: 

a) pieniądzu, płatne na konto zamawiającego nr 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000 w banku 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Białobrzegach, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

2) Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione  skutecznie wówczas, gdy przed 

upływem terminu określonego w § 8 ust.1 nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego. 

3) Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy 

przed upływem terminu określonego w § 8 ust. 1 zostanie dostarczone w oryginale do miejsca 

wskazanego w § 11 ust. 1. Powyższe wadium musi być dostarczone w oddzielnej trwale 

zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wadium do postępowania nr PZDP.272.7. 2014 na: 

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  

1+300 długości 650 m.” 

4) Do oferty należy załączyć: 

a) dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu lub kopię dokumentu, 

określonego w ust. 2 pkt 1) lit. b) - e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 
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5) Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, 

którego dotyczą. 

6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany w 

ust. 2 pkt 1) lit. a). 

7) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia 

niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr 

referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 

b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 

c) kwotę gwarancji lub poręczenia; 

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; 

e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub 

poręczenia  na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni 

od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 

46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp. 

8) Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 uPzp. 

 

§ 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

 

§ 10 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Oferta winna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 

2. Do Oferty należy załączyć: 

a. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w § 6 SIWZ; 

b. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (w oryginale), 

które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie 
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publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. W 

przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 

SIWZ przekazywane będą do Pełnomocnika; 

c. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginał pełnomocnictwa, 

określający jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być 

poświadczony notarialnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o 

których mowa w § 6 ust. 1 SIWZ przekazywane będą do Pełnomocnika; 

d. Dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę, o ile 

umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy; 

e. W przypadku żądania przez Zamawiającego wniesienia wadium do oferty powinien być 

dołączony dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w § 8 

SIWZ; 

f. Kosztorys ofertowy. 

3. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby 

Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia, z zastrzeżeniem § 15 

SIWZ. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej na 

papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, 

czytelną techniką. 

7. Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w 

Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron 

składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać czystych stron. 

8. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem 

sytuacji opisanej w ust. 12. 

9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia. 

10. Kosztorys ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, 

pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom 

określonym przez Zamawiającego. 

12. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny być 

umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

13. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 

opakowaniu oznaczonym napisem:  
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Oferta przetargowa: 

„Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  

1+300 długości 650 m”  

PZDP.272. 7 .2014 

Nie otwierać przed terminem: 14.07.2014 r. 

 

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób nie 

będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy 

przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem 

określonym w § 11 ust. 4. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. 

Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty” według zasad 

przewidzianych w ust. 13. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany 

zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę. Ofertę wycofać może/gą jednie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert 

nie będą otwierane oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane 

Wykonawcom na ich wniosek. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić 

jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

16. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17. W celu przeliczenia na PLN wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, w 

oświadczeniach i dokumentach, których złożenia żądał Zamawiający w § 10 SIWZ, 

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłaszany w sposób 

przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie 

sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP. z dnia 29 

września 2002 roku, z późn. zm.). 

 

18. Dokumenty uzupełnianie przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 uPzp, należy złożyć w formie określonej w § 10 ust 2. 

§ 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800, ul. Kościelna 103, 

sekretariat 

2. Termin składania ofert upływa dnia  14.07.2014 r. godz. 10.00 

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego:  

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800, ul. Kościelna 103, 

sekretariat 

4. Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby 

Zamawiającego w dniu 14.07.2014 r. godz. 10.30 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
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7. Nazwy  Wykonawców, którzy złożyli oferty z oznaczeniem "WYCOFANIE" zostaną odczytane 

w pierwszej kolejności. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z 

pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 

10. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 

a) Dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i 

przedstawi Zamawiającemu propozycję wykluczenia każdego z Wykonawców, w odniesieniu 

do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art.24 ust.1 i ust.2 oraz 24b ust. 3 

ustawy Pzp; 

b) Dokona badania i oceny ofert i przedstawi Zamawiającemu propozycję odrzucenia każdej 

oferty w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 lub art. 

90 ust. 3 ustawy Pzp. 

11. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców: 

a) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, 

b) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  

c) przedłożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w 

celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, 

d) udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy nie 

zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy, 

e) złożenia (uzupełnienia), zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, dokumentów, oświadczeń, 

pełnomocnictw. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez  oferowane usługi 

wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin  

składania w ofert.  

 

12. Komisja przetargowa poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w 

treści oferty; 

13. Zamawiający niezwłocznie powiadomi tych Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z 

postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§ 12 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów 

i usług (VAT) z dokładnością do pełnych groszy.  

2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) musi być 

całkowitą ceną brutto za wykonanie zamówienia. 

3. Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym 

w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 

4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie 

konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

6. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  

7. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 
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zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.  

8. Przygotowując ofertę, Wykonawcy powinni zapoznać się z przedmiarem i specyfikacją 

techniczną wykonania  i odbioru robót, oraz terenem budowy. 

 Ewentualne uwagi Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z § 7 SIWZ. 

 W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania i 

przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z przedmiaru robót oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

 Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy, uwzględniając wszystkie elementy ujęte w 

przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

9. Cena ofertowa brutto będzie podstawą przy rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty 

10. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w ogólnej charakterystyce obiektów, a 

nie uwzględnione w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

UWAGA: Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje 

odrzucenie oferty. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT 

określonej przez zamawiającego, wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego w terminie 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.   

Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty robót nie ujętych w przedmiarze robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, jak np.  

 

 koszty wszystkich robót przygotowawczych,  

 koszty utrzymania placu budowy,  

 koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót,  

 koszty zorganizowania placu budowy,  

 wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.  

 wykonania dokumentacji powykonawczej,  

 wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, badań, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp. 

 ubezpieczenie budowy, 

 wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z projektów, a nie uwzględnionych w 

przedmiarze robót). 

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego 

załączony kosztorys ma charakter informacyjny.  

Poprzez kosztorys ofertowy wykonawca zidentyfikuje źródło kosztów składających się na 

realizację poszczególnych robót budowlanych określonych dokumentacją techniczną i innymi 

postanowieniami projektu umowy. 

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 
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umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.  

 

 Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 Pozycje z kosztorysu, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą odrębnie 

opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są 

pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru. 

 Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (grosze).  

 Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie 

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Przedmiar robót przekazany w ramach załącznika do SIWZ należy traktować jako dokument 

informacyjny, z którego może skorzystać Wykonawca, w celu sporządzenia kosztorysu 

ofertowego, ale nie ma takiego obowiązku. 

Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako 

ostatecznie definiujących wymagań dla danych robót. Nawet jeżeli w przedmiarze robót tego nie 

podano wykonawca winien przyjmować, że roboty w danej pozycji muszą być wykonane 

według: 

 opisu przewidzianych robót do wykonania 

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej, istotnych postanowień 

umowy lub projektu umowy. 

 

 

§13 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są: 

 

Lp. Kryterium Ranga 

1. Cena brutto oferty 100 % 

   

Razem 100 % 

 

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a. W kryterium Cena oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

R
Cob

C
C 

min
 

gdzie: C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty 

Cmin – najniższa zaoferowana Cena brutto oferty 

Cob – Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie 
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R – ranga  

3. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 pkt. 

5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta 

najkorzystniejsza. 

 

      

 

§ 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie wynika z dokumentów załączonych do oferty; 

2) Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni 

zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

3) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami § 15 SIWZ. 

4) Przedstawienia polisy ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 2), przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem 

umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 

i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 uPzp). 

 

§ 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie w 

jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 

1) Pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto zamawiającego: 86 1500 1647 1216 4005 

2188 0000 w banku Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Białobrzegach, 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 

3) Gwarancjach bankowych. 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa  

i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla 
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banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres 

wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.  

3. Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z 

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej 

skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

odpowiednia kwota powinna zostać przelana na konto Zamawiającego – wskazane w ust.1 pkt 

1) wraz z podaniem nr postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest skuteczne z chwilą uznania na rachunku Zamawiającego. 

5. Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi. 

 

§16 

KARY UMOWNE 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1. za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości w 0,1 % wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w  wysokości 0,1 %  

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1  umowy, za  każdy dzień   opóźnienia, 

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 § 7 umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy, 

4. za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom  w wysokości 

0,01 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom  w wysokości 

0,01 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

6. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

7. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 

1  umowy,  

8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 

%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

9. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 

ust. 1 umowy, 

10. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

11. w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację 

wykonanego obiektu, zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w 

wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony umowy, a 

w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.  

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót  bez zgody 
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Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego 

w § 7 ust. 1 umowy za każdy następny dzień. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego -w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

14. Kara nie przysługuje  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od  Wykonawcy, 

w szczególności z przyczyn , o których mowa w § 15 umowy. 

15. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują 

odsetki w ustawowej wysokości.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 17 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie 

wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy pomocy 

podwykonawcy w zakresie, lub za pomocą podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się 

powołał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

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

  W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcy  Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego 

poinformowania Zamawiającego przez  Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.  

  Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, jeżeli umowa: 

b) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie o którym 
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mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,  których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony  w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 

 

§ 18 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 

Szczegółowe zasady zawierania umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo zostały zawarte 

w projekcie umowy, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

1. Wymogi nałożone w SIWZ wobec treści zawieranych umowy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami: 

 umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

 w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

 w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, 

 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady przez 

klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady, 

 termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 

zgodny z wymogami określonymi w SIWZ 

 zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 
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odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje się następujące zmiany umowy: 

 

I. Zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia 

1. Termin zakończenia robót może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten 

musi zostać udokumentowany  wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz 

zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;  

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa 

zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy; 

2. Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z 

tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 

będzie okresowi przerwy lub postoju. 

II. Zmiany dotyczące zakresu rzeczowego i wynagrodzenia: 

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 

przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

3. Zamiany, o których mowa w pkt. 1 i 3 nie spowodują zmiany ceny  wykonania przedmiotu 

umowy.  

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują  się do 

podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny  brutto umowy. 

 

III. Zmiany dotyczące kierownika budowy (robót) 

Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy(robót)  na pisemny uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod 

warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy (robót) 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

IV. Zmiany w zakresie podwykonawstwa 

W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy  

Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania 



 

23 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. 

 

§ 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach 

określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

Środkami ochrony prawnej są: 

1) odwołanie, 

2) skarga do sądu. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 uPzp. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g uPzp. 

 

Odwołanie powinno wskazywać czynność  lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 

oraz wskazywać okoliczności  faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

Odwołujący przesyła kopię odwołania , Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

odwołania w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią  przed upływem tego terminu.  

 

Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art.182 ustawy Pzp. tj. 

- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia  - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP 

- odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności  można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie  

na podstawie art. 180 ust.2. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  

w ustawie dla tej czynności. 

Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie  z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

ze zmianami), a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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§ 20 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

§ 21 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

 

§ 22 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

.................................., dnia ............................... 

 
 

I. INFORMACJE O WYKONAWCY 

 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**: 

Pełnomocnik Konsorcjum: ………………………………………………………………………………… 

nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

 

Uczestnik Konsorcjum:…………………………………………………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) 

 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa  

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

…………………………………………………………………………………………………… 
adres, numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

 

II. PRZEDMIOT OFERTY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – 

Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 długości 650 m” (PZDP.272.7.2014), my niżej 

podpisani składamy ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne i: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) za: 

cenę całkowitą brutto …………………………………………. PLN 
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w tym podatek VAT w wysokości ………. % 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do  

…………………………………………………………………………………………………..; 

3. Oświadczamy, iż:* 

1) niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 2 pkt 5 uPzp: ..........................................................................................................................; 

2) Oświadczamy, iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 uPzp. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 

załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią 

załącznik nr 3 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 (nie krótszy niż 

…….) miesiące*** od dnia podpisania Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń”. 

7. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części 

zamówienia**:  

Lp. Nazwa części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcom 

  

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów: 

 

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

1) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

2) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

3) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

4) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

5) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

6) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 
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7) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

8) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

9) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

10) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

11) .................................................................................................. Zał. Nr ............ 

10. Wadium zostało wniesione: 

1) w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego*; 

2) w siedzibie Zamawiającego w formie …………………………………………* 

3) inna forma: …………………………………………………………………… 

11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na 

następujący rachunek bankowy ………………..………….………………………..……………** 

12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w 

dniu zawarcia umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) 

na zasadach określonych w § 12 SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do 

SIWZ). 

13. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:* 

 żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

 

   

14. Oferta została złożona na…….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr 

………………… do …………………….. 

 

………............................................................. 
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) 

Wykonawcy(ów) 
* niepotrzebne skreślić 

** jeżeli dotyczy 

*** brak uzupełnienia przez Wykonawcę tej rubryki oznacza, że przedmiot zamówienia objęty jest minimalnym  36 

miesięcznym okresem gwarancji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

( dalej zwanej „umową”) 

 

Zawarta w dniu ...............2014 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w 

Białobrzegach z siedzibą przy ul. Kościelnej 103, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, w 

imieniu której działa: 

 - Dyrektor  – Włodzimierz Stachera, 

a  

* …………………………z siedzibą w ……………pod adresem……………………….......……., 

zarejestrowaną/nym w Sądzie Rejonowym……………….. - Sąd Gospodarczy…..Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS……, REGON…………, NIP 

………...…….., wysokość kapitału założycielskiego………zł, zwaną/nym dalej 

WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1) ……………...................................……… 

2)……..............................................……….. 
lub 

** ………………………………… zam. pod adresem ……………………………. , nr 

dowodu osobistego …...., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………pod adresem ……………………………….., działającym na podstawie 

wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: 

………………………………….......... pod nr .....- zaświadczenie o wpisie z dnia 

……………., zwanym dalej  

WYKONAWCĄ. 
* dotyczy wykonawcy, podlegającego wpisowi do KRS; 

** dotyczy wykonawcy, podlegającego wpisowi do Ewidencji działalności gospodarczej; 

 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

(znak sprawy PZDP.272.7.2014) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zamówienia publicznego na: 

przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 

długości 650 m. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o których mowa w ust.1 oraz warunki jego wykonania 

określa: 

a) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy  - załącznik  nr 1 do umowy,  

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 2 do umowy. 

                                                                             § 2 

1. Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy Kierownika Budowy w osobie Pana 

....................., posiadającego uprawnienia budowlane ........................................... 

2. Zamawiający ustanawia na okres wykonywania umowy Inspektora Nadzoru w osobie Pana 

....................., posiadającego uprawnienia budowlane ........................................... 

 

§ 3 
1. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, specyfikacji 

technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia  Wykonawca.  

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
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881) oraz wymaganiom określonym w SST. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy  na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  (Dz. U. Nr 62, 

poz. 628  z późn. zm.).  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać  badania materiałów oraz pomiary  i badania wykonanych 

robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

§4 
Terminy realizacji. 

1. Termin rozpoczęcia robót (dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazanie placu 

budowy – pasa drogowego): .................... r.  

2. Termin zakończenia całości robót ustala się na 30.09.2014 r. 

3. Przedłużenie umownego terminu realizacji zamówienia może być uzasadnione, jeśli 

spowodowane jest zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

 

§5 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi z chwilą wystąpienia sprzyjających warunków 

atmosferycznych umożliwiających wykonanie robót nie później niż do dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram  

rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia w terminie 10 dni od daty przekazania terenu 

budowy. 

3. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian mających wpływ na termin  zakończenia robót, Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

§ 6 
Odbiór przedmiotu umowy. 

1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru, 

2) Zgłoszenie osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru winno zawierać 

potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

3) do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa 

jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenie 

Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umową i dokumentacją 

projektową. Zakres i formę operatu Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

w porozumieniu z Zamawiającym, 

4) potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru przedmiotu 

umowy jest datą zakończenia wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem dokonania 

odbioru przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 

14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając na piśmie o 

tym Wykonawcę. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ustalając jednostronnie jego wysokość, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując uprawnienia dla naliczania kar umownych z 
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tytułu uchybienia terminów zakończenia robót, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu 

usunięcia wad, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych z tytułu uchybienia 

terminów zakończenia robót, 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zadania będzie spisany protokół 

rzeczowo-finansowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami 

wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru wcześniej zakwestionowanych robót. 

 

§ 7 
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynikające z formularza ofertowego na kwotę 

.............. zł brutto (słownie: ............................... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT w 

wysokości 23 %. 

2. Zamawiający nie przewiduje zaliczek w celu wykonania całości robót. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w 

uregulowaniu należności, o których mowa w ust. 1 § 7  umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości robót przewidzianych w kosztorysie 

ofertowym  do rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy 

stanu dróg. 

5. Wynagrodzenie za roboty remontowe stanowić będzie wynik iloczynu ilości odebranych robót i 

cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 4 w 

przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

7. Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru końcowego 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

8. Strony ustalają, że zapłata za wykonane roboty nastąpi po ich odbiorze w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia  na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę na: 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

Ul. Kościelna 103 26-800 Białobrzegi NIP: 798-13-28-300 

 

§ 8 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 umowy. Wykonawca wniesie pełną kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania  umowy w formie ........., w kwocie ............ zł, najpóźniej w dacie zawarcia umowy, 

zgodnie z § 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót i uznaniu przez Zamawiającego wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowego ukończenia, 

b) pozostałą część w ciągu nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

3. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania należytego wykonania 

umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowiązania pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. 

§ 9 

 
Zatrudnienie Podwykonawcy. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 

a) osobiście, 

b) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: 

........................................................................... 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą (nie spełniającym 

warunków udziału w postępowaniu) jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w 
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terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej zakresu robót określonych w umowie lub jej projekcie nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, ustala się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 

umowy z Podwykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku 

prawnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na 

jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o 

otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i, że z tego tytułu 

Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępach 

poprzedzających, Zamawiający uprawniony jest zatrzymać należność Wykonawcy wynikającą z 

faktury w części odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom, tytułem 

zabezpieczenia roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego ustawowe odsetki ani 

jakiekolwiek odszkodowanie. 

 

§ 10 

Rękojmia. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 1 roku. Okres 

rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas napraw. 

2. Stwierdzone w okresie rękojmi usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w 

terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego ich zgłoszenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci je z 

kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od powiadomienia go 

przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

6. Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

to: 

 Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 

7. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej 

zaistnienia: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

§ 11 

Gwarancja. 

1. Wykonawca gwarantuje - przez okres 36 miesięcy jakościowo dobre wykonanie robót, ręcząc, że 

nie posiadają one wad, które pomniejszą wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może: 
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a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy z jego przeznaczeniem, - 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i 

inspekcji. 

4. Ewentualne wady stwierdzone zostaną protokólarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 

stwierdzenie wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie 7 dni przed dokonaniem 

oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Usunięcie wad stwierdzone zostanie 

protokólarnie. 

5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji rozpoczyna się w 

stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

końcowego robót. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że : 

a) nastąpiła upadłość Wykonawcy, 

b) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy, 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli Wykonawca: 

a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 14 dni, 

b) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął ich w 

ciągu 7 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o realizacji, 

c) pomimo uprzednich pisemnych , dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie 

wykonuje robót zgodnie z umową lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym 

uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikającej z umowy i przejąć sam prowadzenie dalszych robót lub powierzyć 

je innemu Wykonawcy. 

Zamawiający lub zaangażowany przez niego Wykonawca może wykorzystać w tym celu zaplecze 

budowy, wykonywane roboty tymczasowe lub materiały za zgodą Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający winien ustalić wartość 

realizowanych przez Wykonawcę robót a także wartość nie zużytych i pozostawionych na 

budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. W tym celu będzie 

współpracował  z Wykonawcą. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje umowy a w 

szczególności gdy : 

a) nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu 30 dni od terminu 

płatności ustalonego w umowie, 

b) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokołu odbioru robót, 

c) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

pokryć zobowiązania. 

W wymienionych wyżej przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich 

robót przy realizacji umowy w terminie 14 dni po zawiadomieniu pisemnym Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli 

Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin do wypełnienia postanowień umowy i 

poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy. 

3. Po upływie 14 dni od wspomnianego zawiadomienia, Wykonawca powinien możliwie najszybciej 

usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia zaplecza, które były przez niego dostarczone. 
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§ 14 

Ubezpieczenia 

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu 

szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 

cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

 roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od 

ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych, 

 odpowiedzialność cywilna z prowadzonej działalności oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek z okresem ubezpieczenia 

rozpoczynającym się niepóźnej niż z dniem podpisania umowy i obowiązującym do czasu 

zrealizowania  przedmiotu zamówienia. 

 

§ 15 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie 

wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy pomocy 

podwykonawcy w zakresie, lub za pomocą podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się 

powołał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

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

 W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia 

podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy 

Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania 

Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.  

 Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że proponowany 

inny  podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, jeżeli umowa: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
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b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie o którym 

mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (Zamawiający nie wskazał takiego 

przedmiotu). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony  w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Wymogi nałożone w SIWZ wobec treści zawieranych umowy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami: 

 umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  

 w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

 w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą, 

 Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady przez 

klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady, 

 termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 

zgodny z wymogami określonymi w SIWZ 

 zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 
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14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości w 0,1 % wynagrodzenia  netto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w  wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

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 § 7 umowy – karę w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 umowy, 

4) za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom  w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

5) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom  w 

wysokości 0,01 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu 

jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 

ust. 1 umowy,  

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

9) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 

7 ust. 1 umowy, 

10) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 

% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 

11) w przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację 

wykonanego obiektu, zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę  

w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana będzie przez strony 

umowy, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża 

Wykonawcę.  

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wstrzymania robót bez 

zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy  za każdy następny dzień. 

13) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego -w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy.  

14) Kara nie przysługuje  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w szczególności z przyczyn , o których mowa w § 15 umowy. 

15) W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługują odsetki w ustawowej wysokości.  

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 16 
 

 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z 

zastrzeżeniem  poniższych ustępów. 

Zgodnie z art. 144 ust1 ustawy Pzp  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. 
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Zamawiający przewiduje również możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wystąpienia: 

 

1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej skorygowanej 

przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy 

wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub ofercie, stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem 

procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, 

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych 

udokumentowanych w dzienniku budowy, 

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian 

w projekcie, 

d) konieczności uzyskania zmian lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

robót, 

e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, 

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań,  

w tym udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 

związanych z realizacja zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony 

termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i/lub niewypałów, 

j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i/lub terenowych, 

l) wystąpienia przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie 

zawinionych przez Wykonawcę, 

m) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych kontraktem. 

 

W/w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: 

 

a) – ad. Pkt1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

b) – ad. Pkt2) – zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz 

zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, 

zwiększenia bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększenia ceny,  

c) – ad. Pkt2) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, 
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d) – ad. Pkt3): 

- lit. a) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania 

- lit. b) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 

wykonanie zamówienia, 

- lit. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody  

w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub czas niezbędny do uzyskania 

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej wyżej termin okresu 

przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty nie dłużej 

jednak niż okres trwania tych okoliczności.    

 

Pozostałe zmiany: 

 

a) Zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca  oświadczył, 

iż wykona umowę osobiście, 

b) Zmiany dotyczące rezygnacji z podwykonawstwa w przypadku  gdy Wykonawca  oświadczył, 

iż wykona umowę przy pomocy podwykonawców, 

c) Zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca 

wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, przy czym zmiana podmiotu, który 

uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca na  potencjale którego opierał 

się Wykonawca  składając ofertę będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy 

podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które były wymagane przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. 

d) Zmiany osób wymienionych w § 5 umowy (inspektor nadzoru, kierownik budowy) w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności (choroba, śmierć, inne zdarzenia losowe)   

 

Warunki dokonania zmian:  

 

A. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności, 

B. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:  

- opisze zaistniałe okoliczności,  

- uzasadni zaistnienie powyższych okoliczności,  

C. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

 

 

§ 17 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy – 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 

podstawowy jej postanowienia. 

2.1. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:  

a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, 

b) Wykonawca popadł w stan likwidacji, 

c) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w szczególności, 

gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości robót podwykonawcy 

(np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie 
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robót  podwykonawcy bez zgody Zamawiającego).  

e) Wykonawca nie płaci odpowiedniemu podwykonawcy za roboty przez nich realizowane. 

Rozwiązanie umowy następuje na wniosek podwykonawcy. 

f) Konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat odpowiedniemu 

podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości umowy, 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek  

wstrzymania realizacji  robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia 

terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami. 

 

 

§ 18 

 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 19 

 
1. W  sprawach nie uregulowanych  mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 16 niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie  spory mogące wynikać w  związku z realizacją niniejszej  umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

                                                                        § 20 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY. 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni): 

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):  

 

Lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Adres (y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

oświadczam(y), iż spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pn:  

Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 

długości 650 m, (nr postępowania PZDP.272.7.2014) określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 
 

 

………………………………., dn. ………………………              ……………………………………  

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni): 

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa i adres Wykonawcy(ów)):  

 

Lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Adres (y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

 

oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie(nas) z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.:  

Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 

długości 650 m.  (nr postępowania PZDP. 272. 7. 2014), określone w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

 
………………………………., dn. ………………………              ……………………………………  

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 
 

........................................(pieczątka wykonawcy) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 

PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ALBO 

WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A JEŻELI 

OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, 

WRAZ Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOSCI, DATY I MIEJSCA 

WYKONANIA ORAZ Z ZAŁACZENIEM DOWODÓW DOTYCZACYCH 

NAJWAZNIEJSZYCH ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE 

LUB REMONCIE 1 DROGI Z ASFALTOBETONU , WARUNKU WIEDZY I 

DOŚWIADCZENIA, W CIĄGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA 

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) 

WYKONAWCY 

Lp. Nazwa zadania* Data i 

miejsce 

wykonania 

Nazwa zamawiającego* Długość 

remontowanego 

odcinka z 

asfaltobetonu o 

pow. co najmniej 

3000 m2 

Uwagi** 

 

siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

  

 

   siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

  

 

   siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

  

 

   siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

  

 

   siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

  

 

   siłami własnymi/zasoby 

innych podmiotów 

 

* Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia lub/i 

Wykonawcy polegający na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.( Dz. U. z 2013 r. poz. 231 z 

późn. zm.) 
  

 

Wykonawca załącza dowody: 

1. Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

składania ofert; 

2. Inne dokumenty w przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o który mowa w 

pkt. 1 
 

 

……................................... dn.  ..............................                   .........................................................  

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 

 

 

........................................  

(pieczątka wykonawcy) 
 

 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  

 

 

lp. Imię i 

nazwisko 

Doświadczenie 

zawodowe  

Kwalifikacje 

zawodowe -  

uprawnienia 

Wykazana osoba jest 

zasobem 

 

1.  

 

  Wykonawcy/innego 

podmiotu* 

2.  

 

  Wykonawcy/innego 

podmiotu* 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca przestawia według podanego powyżej wzoru informacje o osobach wskazanych 

do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia 

te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje 

muszą być precyzyjne.  

 

OŚWIADCZENIE: 

W imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Wykonawcy(ców) 

oświadczam(y), iż wskazane w w/w wykazie osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia budowlane wymagane w SIWZ. 

 

 

 

……................................... dn.  ..............................             ............................................................... 

                                         Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

                                  upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)  

                                                 Wykonawcy(ów)  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 
 

 

 

........................................  

(pieczątka wykonawcy) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA, 

JEŻELI USTAWY NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK POSIADANIA TAKICH 

UPRAWNIEŃ 

 

 

 

Oświadczam, że osoba kierująca robotami budowlanymi: (imię i nazwisko) 

……………………………………….posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi ....................... zgodnie z Rozporządzeniem.................. z dnia .................... w 

sprawie ......................................................................................................, t.j.:  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

..........................., decyzja z dnia ……………………….. r., wydana przez 

………………………………………………………..…, nr uprawnień: 

………………………….. 

 

 

 

..............................dnia............................. 

                                                                                    ................................................................................ 

     Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) przedstawiciela(li)            

                  Wykonawcy(ów)  
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    ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 

 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA 

ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W Rykały – Górki 

– Izabelin od km 0+650 do km  1+300 długości 650 m”  

 

 

Oświadczam[y], iż w przedmiotowym postępowaniu powierzę[ymy] podwykonawcom 

następujące części zamówienia: 

 

L.p. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

  

 

 

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia niniejszego załącznika 

do składanej oferty tylko w przypadku, gdy powierzy wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

 

 

 

…………………..dnia ……………………                           ………………………………… 
podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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    ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ 

 

 

 

WYKAZ  FIRM,  KTÓRYM WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 

PODWYKONAWSTWO 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu  przetarg nieograniczony na:  „Przebudowa drogi powiatowej  nr 

1639W Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 długości 650 m”.  

 

Oświadczamy, że: 

 

 

Następujące firmy biorą udział w wykonaniu zamówienia: 

 

L.p. Nazwa firmy Zakres wykonywania czynności 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..dnia ……………………                           ………………………………… 
podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 



 

46 

    ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

…………………………………………………………………………………………………... 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
( nazwa Wykonawcy) 

 

 

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1639W 

Rykały – Górki – Izabelin od km 0+650 do km  1+300 długości 650 m” 

 

Oświadczam, iż: 

 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………  


