Znak sprawy: PZDP.272.8.2018

Tekst jednolity

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
na zadanie pn. „ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy
Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie
Dolne na odcinku od km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5
km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o długości 3,500
km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi –
Radzanów na odcinku od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270
km.”
Zatwierdzam:

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

Białobrzegi, lipiec 2018 roku
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§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
7981328300
NIP
REGON 670230824
tel. 48 613 23 38, fax. 48 613 23 38
adres strony internetowej. www.pzdpbialobrzegi.pl
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
Godziny urzędowania: od godz. 07:00 do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku)
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Odbudowa dróg powiatowych
na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do
km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km
5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km 5+750
do 6+020 o długości 0,270 km.”
2. Postępowanie na wyżej wymienione zadania prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 10, 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w procedurze
odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.
3. Źródła finansowania.
Zamówienie będzie finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - w zakresie
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
4. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ,
zastosowane jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień
publicznych.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest „ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według
wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km 0+000 do
km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200 do km
5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km 5+750
do 6+020 o długości 0,270 km.”
2.Realizacja zadania obejmuje następujące roboty:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Odwodnienie
3) Podbudowy
4) Nawierzchnie
5) Roboty wykończeniowe
1. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte przedmiarem robót konieczne do
uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) uporządkowanie terenu po budowie,
3) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania
ze względu na sztukę budowlaną.
2. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 10
do SIWZ.
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2) Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, iż składający się na opis przedmiotu przedmiar robót należy
rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.
UWAGA: wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Mają być
przewiezione na plac Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach
ul. Kościelna 109.
5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty
(nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu).
7. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu
robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa
zjazdów, roboty wykończeniowe.
Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami umowy:
1) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, - Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
2) w zakresie uprawnień kontrolnych Zamawiającego spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań –
a) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
b) Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia
wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w
związku z realizacją zamówienia zgodnie § 14 ust. 5 przedmiotowej umowy.
3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności, (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień dotyczy zarówno wykonawcy, jak i
ewentualnych podwykonawców.
8. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
kod CPV
Główny przedmiot - 45.00.00.00-7 roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45.23.31.40-2 roboty drogowe
45.23.24.52-5 roboty odwadniające
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45.23.30.00-9 nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg ulic lokalnych oraz placów
chodników
45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
§ 4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2018 r.
§ 5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania, warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Nie dotyczy
3) Zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu (dokument potwierdzający
realizację robót: protokół odbioru lub dokument równoważny) co najmniej 1 zadania
polegającego na budowie lub przebudowie drogi o wartości zadania nie mniejszej niż
500 000,00 zł brutto- wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W sytuacji, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach niż
określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny spełnienia
warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni kurs NBP z
dnia ogłoszenia w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia w BZP kurs danej waluty nie był ogłaszany przez
NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed ogłoszeniem w BZP.
W przypadku złożenia oferty wspólnej, przez kilku wykonawców na podstawie art. 23 ustawy Pzp
warunek ten będzie oceniany poprzez sprawdzenie wykazania przez wykonawców realizacji, co
najmniej jednej roboty budowlanej opisanej powyżej przez co najmniej jednego z wykonawców
składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawcy składający
ofertę wspólną wykażą się wykonaniem 2 robót budowlanych o mniejszych kwotach, których suma
przekracza zakreślony przez zamawiającego pułap. Zasada obowiązuje także w przypadku
złożenia oferty przez wykonawcę, który wykaże np. dwie realizacje na łączną kwotę, gdzie każda
z nich nie przekracza założonego pułapu wartości 500 000,00 zł brutto.
b) Osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka
zostanie jej powierzona.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy
− wymagana liczba osób: 1 osoba
− minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy winna
posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz państwach
Konfederacji Szwajcarskiej i EOG.
− doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji co najmniej 1 zadania o wartości
zadania minimum 500 000,00 zł brutto, obejmującego budowę lub przebudowę drogi,
na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora
Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane w innych walutach
niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia w procedurze oceny
spełnienia warunku udziały w postępowaniu. Jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmuje średni
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kurs NBP z dnia ogłoszenia w BZP. Jeżeli w dniu ogłoszenia w BZP kurs danej waluty nie był
ogłaszany przez NPB, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed ogłoszeniem w BZP.
Co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną na podstawie art. 23 Pzp
spełnia wymaganie zakreślone w tym warunku.
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
§ 6. Przesłanki wykluczenia wykonawców
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1; pkt 4 i pkt 8 :
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2., może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
4.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w niniejszej SIWZ
(Formularz w załączniku nr 2 i 3 SIWZ).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Oświadczenia tego wykonawca nie składa do oferty, ale w terminie 3 dni od dokonania
czynności wynikającej z art. 86 ust 5.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Strona internetowa: www.pzdpbialobrzegi.pl
Przypuszczalny termin upublicznienia tej informacji to następny dzień od ustalonego dnia
złożenia oferty w SIWZ. Godzina udostępnienia w/w informacji:14:00
----------------4. Na podstawie art.26 ust.2 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Taka okoliczność została
przewidziana także w treści ogłoszenia o zamówieniu (art. 24aa).
Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7. Na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w ustępie 4, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ-oryginał lub kopia dokumentu
poświadczona za zgodność z oryginałem
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr 12
do SIWZ-oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem
c) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy- zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ - oryginał; oryginał oświadczenia
musi być podpisany przez wykonawcę;
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu:

8.

9.

10.

11.

12.

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt
7 budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- lit. a i b - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- lit. c - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 9 dotyczące ustępu 7 pkt 2 lit a i b , powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
ust. 9 dotyczące ustępu 7 pkt 2 lit. c , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 9 pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zapis ust. 10 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Dotyczy to wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą i dotyczy dokumentów na wezwanie
zamawiającego w oparciu o art. 26 ust 2 ustawy Pzp (pkt 4). W takim przypadku wykonawcę po
wezwaniu zamawiającego (pkt 4) obowiązują następujące wymagania (Dz.U.2016.1126 z dnia
2016.07.27):
1) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ustępie 13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
(wymagane jest w takim przypadku wskazanie przez wykonawcę źródła /strony internetowej
gdzie zamawiający mógłby takie dokumenty/oświadczenia uzyskać
2) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ustępie 13, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
(Wymagane jest w takim przypadku: wskazanie przez wykonawcę źródła pozwalającego
zidentyfikować miejsce, w którym zamawiający takie dokumenty/oświadczenia mógłby
uzyskać (np. złożona wcześniej oferta, dokumentacja z postepowania prowadzona w trybie
przetargu o sygnaturze RRR.. oraz złożenie dodatkowego oświadczenia potwierdzającego
aktualność tych oświadczeń lub dokumentów na wskazany w wezwaniu z art. 26 ust 2
termin).
§ 8. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do
SIWZ).
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Zamawiający w takim przypadku wymaga, aby na termin składania ofert wykonawca wypełnił
obowiązek wynikający z art. 36b ust 1 i w treści oferty wskazał, w jakiej części te podmiotu będą
realizować usługi lub roboty budowlane oraz należy wskazać nazwy i adresy firm / podmiotu
udostępniającego swoje zasoby.
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6. Na termin składania ofert (art. 25a ust 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ).
7. Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2
ustawy Pzp zamawiający może zażądać od podmiotu udostępniającego swoje zasoby
dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
8. Po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego wynikające z art. 26 ust 2
ustawy Pzp zamawiający może (ale nie musi) zażądać od podmiotu udostępniającego swoje
zasoby dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (fragment
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 25 ust 2
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w § 7 ust. 2. SIWZ.
7. Na podstawie art.26 ust.2, po ocenie oferty najkorzystniejszej, na wezwanie zamawiającego
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w § 7 ust. 7 pkt 2 lit. a – c SIWZ.
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
( załącznik nr 6 do SIWZ).
§ 9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/ konsorcja)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, oraz o których mowa w § 6 ust. 2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z § 5 ust. 2.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w § 7 ust. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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4.

5.

1)

2)

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w § 7 ust.
3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 SIWZ,
przy czym:
dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 1 SIWZ składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w § 5 ust. 2
SIWZ.
dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 2 SIWZ składa każdy z nich.

§ 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu nr (48) 613 23 38 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w ust. 3 – 6.
Zamawiający wyznacza Pana Włodzimierza Stacherę do kontaktowania się z Wykonawcami,
e-mail: pzdpbiałobrzegi@post.pl
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku kontaktu
poprzez tzw. środki komunikacji elektronicznej (art. 2 pkt 17 ustawy Pzp) wykonawca składający
ofertę proszony jest o wskazanie takich informacji o w/w środkach komunikacji elektronicznej
(skrzynka mail, nr faksu, adres do korespondencji „pisemnej”, który będzie aktualny, sprawnie
działający oraz zagwarantuje po stronie wykonawcy należyty przebieg przekazywania informacji,
oświadczeń czy zawiadomień.
2. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w
oryginale.
5. Zobowiązanie, o którym mowa w § 8 ust. 2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w ust.4,
tj. w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż zobowiązania, o których mowa powyżej w
ust. 5, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
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7. Za oryginał, o którym mowa powyżej w ust. 5 - 6, uważa się oświadczenie lub dokument złożone
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 11. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl, faks nr (48) 613 23 38
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również środkami komunikacji elektronicznej (na
adres wskazany w ust.1 w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień).
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, (bez ujawniania źródła zapytania),
zamieści na stronie internetowej.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
9. Jeżeli
zmiana
treści
SIWZ,
będzie
prowadziła
do
zmiany treści
ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin
składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
§ 12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Kosztorys Ofertowy
2) Oświadczenia wymagane postanowieniami § 7 ust. 1 i 2 SIWZ;- załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami § 8 ust. 7 ust.2 SIWZ;
4) Zobowiązania wymagane postanowieniami § 8 ust. 2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu –załącznik nr 4 do SIWZ
5) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na podstawie
art. 36b ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy
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6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą;
8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny
8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będzie uwzględnione.
9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w ust. 10. i 11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie
stron.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone
w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności
numerowania stron oferty.
11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale,
oznaczonym „Oryginał”. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
oraz opisane:
OFERTA NA
„ Odbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od
km 0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km
2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km.
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- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku
od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”

Nie otwierać przed dniem 13 sierpnia 2018 r. godz. 10:45

12. Wymagania określone w ust. 9 - 11 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
§ 13. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 14. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
§ 15. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 42, poz. 275).
Uwaga!
Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy w formie
oryginału załączyć do oferty. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków
merytorycznych.
Ponadto
wadium
wniesione
w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu,
co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione,
w szczególności poprzez rozumienie ważności gwarancji i poręczeń w inny sposób niż jako czas,
w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert
na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Zachodni WBK S.A. Nr 86 1500 1647 1216 4005
2188 0000 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert –
określonym w § 17 ust.1 SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się
na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium
na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
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5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w §16
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,
w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
§ 16. Termin związania ofertą:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie okresu 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.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
§ 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109,
26-800 Białobrzegi
Sekretariat
do dnia 13 sierpnia 2018 roku do godz. 10:30
2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
sekretariat
w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 10:45
3. Sesja otwarcia ofert:
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne i następuje bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Otwarcie ofert odbędzie się
w następującej kolejności:
oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY”
oferty z napisem „ZMIANA OFERTY”
pozostałe oferty wg kolejności złożenia
2) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest obecny przy otwieraniu ofert, na
jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na podstawie art. 86 ust 5 na stronie
internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Strona internetowa: www.pzdpbialobrzegi.pl
Przypuszczalny termin upublicznienia tej informacji to następny dzień od ustalonego
dnia złożenia oferty w SIWZ. Godzina udostępnienia w/w informacji: godz.14:00
d) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykładowy druk oświadczenia stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenia tego wykonawca nie składa do oferty, ale w
terminie 3 dni od dokonania czynności wynikającej z art. 86 ust 5.
§ 18. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie ustalona na okres ważności
umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem zastosowania stosownych zapisów w
umowie. Przygotowując ofertę, wykonawcy powinni zapoznać się z przedmiarem robót,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego oraz
koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Zamawiający
informuje, iż składający się na opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót należy
rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.
3. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego (formularz oferty), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
6. Ewentualne uwagi wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu zgodnie z § 11 SIWZ.
7. W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania
i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót. UWAGA: wszystkie materiały z rozbiórki są własnością
Zamawiającego. Mają być przewiezione na plac Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w
Białobrzegach ul. Kościelna 109.
8. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na przebudowę dróg uwzględniając wszystkie
elementy ujęte w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
UWAGA! Kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu
podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.
9. Cena ofertowa brutto, uwzględniająca obowiązujący podatek VAT, będzie podstawą przy
rozpatrywaniu cenowego kryterium oferty.
10. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty ujęte w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót a nie uwzględnione w przedmiarze robót.
11. Cena ryczałtowa zawierać będzie również koszty robót nie ujętych w przedmiarze robót,
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;
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- koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót;
- koszty zorganizowania placu budowy;
- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp.;
- wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. Koszty robót nie
uwzględnionych w przedmiarach robót).
12. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny ryczałtowe.
13. Zamawiający zastrzega, iż w związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego
załączony kosztorys ma charakter informacyjny.
14.Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, w której cena kosztorysowa jest
iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót oraz cen jednostkowych, sporządzonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót i kosztorysu przedmiarowego załączonych do SIWZ (wyłącznie
w celu poznania składników cenotwórczych do zastosowania przy rozliczaniu ewentualnych robót oraz
w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – kosztorys ten nie będzie brany pod uwagę przez
zamawiającego przy ocenie ofert ).
15. Poprzez kosztorys ofertowy wykonawca zidentyfikuje źródło kosztów składających się na
realizację poszczególnych robót budowlanych określonych specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, przedmiarem robót oraz innymi postanowieniami projektu umowy.
16. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie
umowy stanowiący załącznik nr 7.
17. 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.
18. 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.
19.Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) - „Kwoty podatku
wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy
zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia
podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza”;
20. 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.
21.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:
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej;
- istotnych postanowień umowy lub projektu umowy.
22.W przypadku określenia ceny za udzielane zamówienie jako ceny ryczałtowej postanowienie SIWZ
dotyczące błędów w ofertach może mieć następujące brzmienie: zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy Pzp poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie – przez oczywistą omyłkę pisarską należy w szczególności rozumieć
widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu
lub jego części itp.;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty;
4) zamawiający zastrzega, że katalog wymieniony w pkt 1-3 nie wyczerpuje możliwości
poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych; zamawiający poprawi wszelkie oczywiste
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omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach;
5) zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób
poprawek.
23.Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3 Pzp w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W takim przypadku zamawiający
odrzuci ofertę zawierającą omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
24. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
25. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
26. Także w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust.
23, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 23.
27.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
28. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
29. Zamawiający przypomina o ustawowej zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o wysokości minimalnej stawki godzinowej- z dniem
1 stycznia 2017 roku– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę.
§ 19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %
=
60 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 20 % = 20 pkt
Okres gwarancji i rękojmi – 20 % = 20 pkt
1) Kryterium „Cena”:
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Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C=

C min

x UU pkt

Co
gdzie:

C min

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

Co

– cena brutto badanej oferty (zł)

2) Kryterium „Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy”: będzie rozpatrywane na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na Formularzu Oferty pkt 3. 2. Znaczenia
kryterium – 20 %.
Wykonawca wskaże do pełnienia funkcji „Kierownik Budowy” osobę posiadającą większe
doświadczenie zawodowe, niż wymagane w warunkach udziału w postepowaniu opisane w § 5
ust. 2 pkt 3 lit. b „zdolność techniczna lub zawodowa – osób”. Zamawiający przyzna następującą
ilość punktów:
a) doświadczenie zawodowe spełniające warunek udziału w postepowaniu - wykonanie 1
zadania – 0 pkt
b) doświadczenie zawodowe spełniające warunek udziału w postepowaniu - wykonanie 2
lub 3 zadań – 10 pkt
c) doświadczenie zawodowe spełniające warunek udziału w postepowaniu - wykonanie
więcej niż 3 zadań – 20 pkt
3) Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywana na podstawie udzielonego okresu
gwarancji jakości dla robót w złożonym na Formularzu Oferty oświadczeniu w pkt 3 3) Znaczenie
kryterium – 20%.
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę
punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
P=C+D+G
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie
zawodowe Kierownika Budowy”
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót
lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca
podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot
Umowy, na okres wskazany w ofercie, licząc od dnia zakończenia i odbioru końcowego
zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości.
Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości
i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i
gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją
jakości.
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały
w następujących terminach:
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub
usterek,
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2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
- w każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do
usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za
zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający
może:
1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub
rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego
uprawnienia, lub
2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 8 umowy
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy
będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty; punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, a także termin, określony zgodnie z
art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, na stronie
internetowej www.pzdpbialobrzegi.pl
12. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
13. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww.
terminów, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.
14. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
§ 20. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie
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określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
warunkach określonych w § 21.
§ 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Gwarancje winny być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
Gwarancja w swej treści musi zabezpieczać należycie interesy Zamawiającego. Gwarancja na
„pierwsze żądanie” ma na celu zabezpieczenie w sposób zupełny interesów beneficjenta
(zamawiającego). Gwarantowi ma zaoszczędzić dokonywania jakichkolwiek ocen stosunków
prawnych (miedzy Wykonawcą a Zamawiającym) , czy też oceny prawidłowości przedkładanych
mu dokumentów, jako koniecznych przesłanek żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Realizacja
uprawnień beneficjenta z tego rodzaju gwarancji następuje w drodze zgłoszenia gwarantowi
żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Dodatkowe akty staranności z jego strony nie są wymagane.
Gwarant nie może uzależnić swojego obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej od tego, czy żądanie
jest uprawnione i wymagać czynności sprawdzających. Żądanie dokonania takich czynności jest
sprzeczne z istotą gwarancji na pierwsze żądanie beneficjenta. Klauzula ta oznacza rezygnację
gwaranta z dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu sprawdzenie, czy zgłoszone
żądanie beneficjenta jest uprawnione. Gospodarczo tego typu gwarancje pełnią dla ich
beneficjenta taką samą funkcję jak depozyt pieniężny (gwarancje są wymienione art. 148 ust.1
ustawy Pzp równolegle z formą pieniężną zabezpieczenia), dają mu bowiem możliwość
natychmiastowego otrzymania środków pieniężnych w przypadku określonym w umowie gwarancji
tj. pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli
Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w art.
148 ust. 1 pkt 2) i 5) ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.148
ust.2 ustawy Pzp,
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet
zabezpieczenia,
6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane roboty budowlane,
7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady .
§ 22. Istotne dla stron postanowienia umowy
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej
SIWZ.
§ 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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5.
1)

2)

3)

4)

6.
7.
8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwołania:
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu
VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem

§ 24. Zamówienia podlegające powtórzeniu zdefiniowane w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.
§ 25. Umowa ramowa:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 26. Aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
§ 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
§ 28. Badanie i ocena ofert w procedurze odwróconej wynikającej z art. 24aa.
Zamawiający będzie stosował procedurę tam opisaną.

§ 29. Klauzula Informacyjna z art. 13. RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ERODO', informuję,
że:
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• Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w
Białobrzegach, danych osobowych klientów urzędu jest Dyrektor PZDP w Białobrzegach,
Adres Urzędu: Białobrzegi, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi Pani/ Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy
Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km
2+200 do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku
od km 5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.” prowadzonym w trybie konkurencyjnym w
formie rozeznania cenowego
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r, — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp";

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wnikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
- na podstawie art, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO**
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust, I lit. c
RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa wraz z ofertą:
1. Formularz oferty składany w terminie składania ofert - Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 Pzp dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 Pzp dotyczące braku
podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia - Załącznik Nr 4 do SIWZ (jeśli dotyczy)
5. informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na
podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp -Załącznik nr 6 do SIWZ –( jeśli dotyczy)
Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stornie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert:
6. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust.11 dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania/ grupa kapitałowa składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej- Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załączniki do SIWZ, które wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:
7.

8.

9.

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym,
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone - załącznik nr 11 do SIWZ
wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 12 do SIWZ
oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy - załącznik nr 13 do SIWZ

Dokumentacja techniczna:
10. kosztorys ofertowy i przedmiar robót- załącznik nr 8
11. STWiOR- załącznik nr 10
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Załącznik Nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

(nazwa
Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
My niżej podpisani
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ________________________________ zł
(słownie złotych:__________________________________________________________________ )
2) Deklarujemy, że w realizacji zamówienia do pełnienia funkcji „Kierownik Budowy” skierujemy
osobę legitymującą się doświadczeniem na 1 zadaniu / 2 lub 3 zadaniach /więcej niż 3 zadaniach*
Jeśli Wykonawca nie określi doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji „Kierownik
Budowy” to Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 pkt.
W przypadku braku skreślenia Zamawiający przyjmuje, że została złożona minimalna
deklaracja obejmująca „doświadczenia” opartego na 1 zadaniu
3) Udzielamy gwarancji jakości na roboty na okres 36 / 48 / 60 miesięcy* od odbioru ostatecznego
robót. Jednocześnie oświadczamy i deklarujemy, że podany powyżej okres gwarancji jest równy
okresowi rękojmi.
Jeśli Wykonawca nie określi okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił
gwarancji na okres 36 miesięcy i otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
4. Informujemy, że (właściwe zakreślić):
−
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
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−
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł
netto **.
5.
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ___________ PLN w formie
__________________________________________________________________________
Wadium
należy
zwrócić
przelewem
na
konto
nr
__________________________________________________________________________
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)
8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W załączniku do oferty zostały wykazane powody i informacje potwierdzające zasadność
dokonania tego zastrzeżenia (jeżeli takie zostały dokonane w ofercie).
9.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr........ do nr .......
11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)
wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ);
2)
dowód wpłaty wadium;
3)
oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ);
4)
oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ);
5)
zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) jeżeli dotyczy;
6)
informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom składana na
podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy
7)
projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
8)
kosztorys ofertowy;
UWAGA! Kosztorys ofertowy w przypadku jego niezłożenia, nie podlega uzupełnieniu na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy, który nie złoży tego dokumentu
podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.;
9)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel wykonawcy;

14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię i nazwisko:_____________________________________________________
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adres:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
fax ________________ e-mail: ____________________________
__________________ dnia __ __ ____ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić
*

pkt 4

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarów i usług,
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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załącznik Nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w § 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:
_______________________________________________________________________
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
W takim przypadku podmioty/podmiot będzie zobowiązany zrealizować tą część.

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)

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

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)

28

Załącznik Nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
2. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
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art. RRRR. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.RRRRRRRRR
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..U.UU

(podać

podwykonawcą/ami:
pełną

nazwę/firmę,

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

UUUUU.UU. (miejscowość), dnia UUUUUUU. r.
UUUUUUUUUUUUUUUU
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRR.RR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

(nazwa podmiotu oddającego
potencjał)

Propozycja/Wzór
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia składane przez
wykonawcę, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą na wezwanie zamawiającego w trakcie
procedury badania i oceny ofert

MY NIŻEJ PODPISANI
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
numer sprawy PZDP.272.8.2018
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________

d) zrealizuję roboty budowalne, których wskazane zdolności dotyczą
_________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Załącznik Nr 5 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
reprezentowany przez:
________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy aktualne na termin składania ofert
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. „ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach oświadczam, co
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

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

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

RRRRR.RR.
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(miejscowość), dnia RRRR.RR. r.

RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe
wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania :
RRRRRRRRRRRRRRR.. RRR RRRR RRRR RRRRRRRRRR..RRR R
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..RRRRRRR...........
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..RRRRRRR..
.........RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRR..RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRR..RRRRRRR...........RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..RRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRR...........RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR..
RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.
RRRRRRRRRRRRRRRR
(podpis)
Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia LL.. zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

RRRRR.RR. (miejscowość), dnia RRRRRRR. r.

RRRRRRRRRRRRRRRR

(podpis)
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Załącznik nr 6 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Białobrzegach
Ul. Kościelna 109
26-800 Białobrzegi
Składany przez wykonawcę/ców wraz z ofertą (jeżeli dotyczy)

...............................................
(pieczątka wykonawcy)

INFORMACJA O ZAMIARZE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ
PODWYKONAWCÓW SKŁADANA NA PODSTAWIE
ART. 36B UST. 1 USTAWY PZP*/**

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
Lp.

Nazwy firm podwykonawców

Rodzaj - części zamówienia

1
2
3
4

..........................dnia.............................
...........................................................................R
(pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)***
* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom niespełniających
warunków udziału jak i w sytuacji gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w
§ 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te biorą udział w realizacji części
zamówienia.
** nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy
***osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
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Załącznik Nr 7 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018

PROJEKT

UMOWY

UMOWA NR : UUUUUUUUUUU..
zwana dalej „Umową”
zawarta w dniu .............................. roku w Białobrzegach pomiędzy Powiatem Białobrzeskim,
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi , reprezentowanym przez Włodzimierza Stacherę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach,
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................................................................
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/
w RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
NIP ............................................ REGON ................................
reprezentowanym przez:
..........................................................,
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane o nazwie: „ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy
Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „ Odbudowa dróg
powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.” zwanego dalej Przedmiotem umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu wykonanego zgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej.
2. Szczegółowy asortyment i zakres robót budowlanych, o których mowa w ust 1 określają:
1) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferta przetargowa
wraz z załącznikami.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
1. Strony ustalają, że Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30.11.2018 r.
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2. Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie
wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest
Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora
nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót.
1) Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową.
2) Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:
a) bez wymaganego oświadczenia inspektora nadzoru, lub
b) pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania,
lub
c) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej
− nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone.
3. Za skutki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić
kary umowne w wysokości określonej w § 8 Umowy.
4. Na wniosek Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie, roboty budowlane mogą być
odbierane częściowo. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu
przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu częściowego odbioru robót. O gotowości
dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić
Inspektora nadzoru .
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót , w terminie do 14 dni licząc
od dnia zawarcia Umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

1.
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
a)
b)

8)

9)

§4
Obowiązki Wykonawcy
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
Kompleksowe wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi, w tym
wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakości, mając
na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i normy
oraz w terminie określonym w Umowie
Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; w terminie określonym w § 3 umowy.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
Opracowanie przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji robót.
Wykonanie Przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami
technicznymi każdego używanego na budowie wyrobu.
Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
Przestrzeganie - jako wytwarzający odpady –przepisów prawnych wynikających z następujących
ustaw:
Ustawy Prawo ochrony środowiska,
Ustawy o odpadach.
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy (Wykonawca ma obowiązek uwzględnić kwoty
z tego tytułu w cenie ofertowej);
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
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10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań,
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;
12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
14) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy
odbiorze;
15) Niezwłoczne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez
inspektora nadzoru usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie może zgłosić
gotowości do odbioru;
16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia
robót;
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu
Umowy osobę wskazaną w załączonych do Oferty dokumentach.
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione
w tym zakresie w SIWZ.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
7. Kierownik budowy działał będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane. Upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga
pisemnego pełnomocnictwa. Kierownik budowy zobowiązany jest do stałego nadzoru nad
realizacją robót.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na
planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie
realizacji robót,
9. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych,
powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości RRRRRRRRRRRRzłotych (słownie
złotych: ....................................................................................................................), tym kwota netto
wynosiRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.(słownie:
LLLL.LLLLLLLLLLLLLLLL..LLLLLLLLLLLLLLLLLLzłotych).
Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Mają być przewiezione
na plac Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109.
38

3.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po dokonaniu ich odbioru na
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury i zatwierdzonej przez
Zamawiającego.
4. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są
następujące:
a) faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości
zrealizowanych prac (protokołem końcowym odbioru robót) i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
zakres robót.
5. Protokół odbioru robót sporządza kierownik budowy (robót). Sporządzony przez kierownika
budowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury, jedynie wówczas
gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót.
6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Białobrzegach prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych
przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
9. W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego wykonania robót zamiennych, wartość robót
ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę
w kosztorysie, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu
nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał
poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.
10. W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu
o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie.
§6
Odbiory
Zasady i terminy dokonywania odbiorów.
1. Odbiór wykonanych robót i prac dokumentowany jest stosownym protokołem.
2. Po zakończeniu zadania Zamawiający dokonuje odbioru końcowego.
Za termin wykonania zadania przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. Warunkiem koniecznym zgłoszenia
gotowości do odbioru zadania jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót
budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca
w ramach danego zadania. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie
inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu robót.
3. W przypadku gdy ww. zadanie odebrano w różnych terminach, jako odbiór końcowy zamówienia,
traktowany jest dzień w którym odebrano zamówienie zrealizowane w późniejszym terminie.
Także okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego, zadania odebranego
w późniejszym terminie a wykonanie odbioru częściowego -końcowego zadania odebranego
wcześniej nie ma wpływu na termin rozpoczęcia i zakończenia odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, umożliwia natomiast rozliczenie zadania
jako elementu zamówienia.
4. Strony ustalają, że odbiór końcowy zadania wymaga wykonania następujących czynności:
1) o ostatecznym zakończeniu wszystkich robót dot. danego zadania , kierownik budowy zgłasza
Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia
dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:
- dziennik budowy (jeśli jest wymagany)
- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze (3 egz.)
- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie
realizacji zmian,
2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru
pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru
zadania oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje
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3)

4)

5)

6)

1.
2.

1

2

3.
a)

b)

4.

5.

sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora
nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne
Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.
Rozpoczęcie odbioru końcowego zadania w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego
przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości
do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać oświadczenie Inspektora Nadzoru
o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich robót oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów odbiorowych, a także o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do
odbioru.
Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór zadania,
w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami Umowy,
terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane
roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół
końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru zadania zamieszcza się również
informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania zadania.
Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego zadania Zamawiający stwierdzi, że wykonane
roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu
uwagę do protokołu i wstrzyma się z odbiorem końcowym zadania do czasu usunięcia
stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad
i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego
w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy zakończy się spisaniem protokołu
końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek.
Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości Umowy
tj. w wysokości .................................złotych (słownie: ............................................... złotych).
Całość zabezpieczenia tj. ............................................... złotych została wniesiona przez
Wykonawcę
przed
podpisaniem
Umowy
w
formie
........................................................Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca
należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu
odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty,
bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy.
30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca
roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie
niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a)
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiający dokona
na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty
wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.
W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia
tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi
odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń
z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do
wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
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§8
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w § 2, w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach 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 zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego.
Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wartości elementów i urządzeń
dotkniętych wadami lub usterkami, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad, Wyliczenie kar umownych nastąpi w tym przypadku w oparciu o wartości
elementów
robót
wskazane
przez
Wykonawcę
w
kosztorysie,
a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż
średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający
kwartał, w którym dokonano zamówienia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,
z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
Kary umowne dotyczące nieprawidłowości w związku z podwykonawstwem:
za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 %
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
za:
- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,
- Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą
nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,
za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu
w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów,
za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze
podwykonawstwo w zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zapłaty, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji
określonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiającemu możliwość uchylenia się od obowiązku dokonania
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezależnie od ewentualnego późniejszego
uzupełnienia wymaganych dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
§9
Umowne prawo odstąpienia od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie przerwał bez uprzedniej zgody Zamawiającego
realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 10 dni.
Wykonawca skierował, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
bez akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 10,
Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których
mowa w § 12;
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części Umowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego;
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;
Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu
zamówienia;
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami określonymi w § 12
w przypadkach dot. uchybień w związku z podwykonawstwem.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:
Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;
Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać
uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od Umowy:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
W terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót
według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę
do rozliczenia między stronami,
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania Umowy
wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień; po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić. W
pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym.
§ 10
Personel Wykonawcy
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
p ____________________________________
Osoba wskazana powyżej będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i według zasad wskazanych w SIWZ oraz co najmniej takie same jak wskazane w
ofercie i potwierdzone dokumentami czy oświadczeniem- jak w ofercie i wymaganiach zawartych w
SIWZ.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa
budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1,
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 50 tys. złotych za
każdy w/w przypadek.
7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
§ 11
Nadzór Inwestorski
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
____________________________________________________________________
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postępu robót i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
§ 12
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zgodnie z treścią złożonej oferty wykona przy udziale Podwykonawców
następujące roboty:
- ..................................................................................................................
- ..................................................................................................................
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona
sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie ________________________________, które
zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) w celu wykazania spełniania
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warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w
trakcie realizacji niniejszego zamówienia, 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.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy. Przepisy z ust. 6 stosuje się wobec dalszych
podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest 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;
2) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez
Zamawiającego;
3) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,
dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów
warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
4) Umowa nie spełnia wymagań SIWZ np. nie zawiera deklaracji czy oświadczenia (które do
oferty złożył wykonawca), że zatrudni pracowników na umowę o pracę, umowa nie spełnia
wymagań ustawy Pzp.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w
ust. 8, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za
akceptację umowy przez zamawiającego.
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 brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o
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podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania, pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać
Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające
dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej
informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy,
albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę
naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 13
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót
lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany
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przedmiot Umowy, na okres U.U. miesięcy, licząc od dnia zakończenia i odbioru końcowego
zamówienia.
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji
jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości
i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i
gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją
jakości.
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały
w następujących terminach:
4) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub
usterek,
5) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,
6) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
- w każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do
usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za
zgodą Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
10. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający
może:
3) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub
rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego
uprawnienia, lub
4) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 8
10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy
będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez
Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 14
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione w Przedmiarze robót będą wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem
złożonym do oferty.
Wykonawca na 5 dni przed przekazaniem placu budowy jest zobowiązany do złożenia Wykazu
osób, które będą realizować wyszczególnione w ust. 1 roboty, wraz z oświadczeniem, że są one
zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca także w tym samym terminie jest zobowiązany złożyć
wykaz osób, które będą realizować roboty wymienione w ust 1, ale nie będą zatrudnione na
podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania
wykazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w
realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób. Zmiana
wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót określonych
w ust. 1 Umowy z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności, (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w
celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności są osobami
wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 2. W przypadku wątpliwości, czy osoby
realizujące zamówienie są wymienione w wykazie oraz czy roboty budowlane wykonują
osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami K.P.
zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy z
wnioskiem o dokonanie kontroli i weryfikacji stanu faktycznego z tym wskazanym w
umowie i wykazie. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad podanych w
tej części umowy zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 0,5% wartości
umowy. Zamawiający dopuszcza także możliwość wstrzymania z winy wykonawcy
realizację prac – robót budowlanych do chwili uregulowania zmian w wykazach o których
była mowa w niniejszym paragrafie.
§ 15
Zmiana Umowy
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych
warunkach.
1) W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze zmiany
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy. W
takim
przypadku
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
zmiany
wysokości
wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Strona wnosząca takie rozwiązanie
ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć jako załącznik do aneksu
szczegółową kalkulację połączona z zakresem prac /robót stanowiących podstawę do
zmiany wynagrodzenia;
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej – jeżeli zmianę te
będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość
wynikającą z tych zmian;
c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę – o wartość tych zmian.
d)
w przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego wykonania robót zamiennych, wartość
robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę
w kosztorysie, a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i
sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach
SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.
e)
w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w
oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie.
2) w zakresie terminu realizacji zamówienia:
a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie
okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego
wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót. W
takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania takiego
zdarzenia, wskazania zakresu czasu w którym to zdarzenie miało miejsce,
udokumentowanie/potwierdzenie z innych źródeł tego faktu. W przypadku zdarzenia
które nie przekraczało 2 godzin w ciągu jednego dnia lub zdarzeń o łącznej ilości do
5 godzin w okresie 14 dni – wykonawca nie ma prawa wnosić o wydłużenie terminu
realizacji zamówienia.
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b)

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w Przedmiarze
Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do
projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie;
c) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie
zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia
przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności
takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania,
wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez
Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub
powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które
są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie
mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy
jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca
mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku
działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez przedłużenie
o okres takiego opóźnienia. Strona wnosząca o taką zmianę ma obowiązek
udokumentować zaistnienie tego faktu w sposób nie budzący wątpliwości.
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia musi być proporcjonalne czasowo do
zdarzeń o których mowa powyżej.;
d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie
pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie
odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne
(wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych
jako opady deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzonych
zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej, co Wykonawca wykaże),
niska lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej;
e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w
szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; Strona
wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami przedłożyć
jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację terminową połączoną z zakresem
prac /robót stanowiących podstawę do zmiany terminu. W przypadku protestów,
które w ciągu jednego dnia nie będą przekraczać 1 godziny nie ma podstaw do
przesunięcia terminu realizacji zamówienia o jeden dzień. Jeżeli zaś w przeciągu 2
tygodni łączna ilość ograniczeń o którym mowa powyżej będzie przekraczała 7
godzin, wykonawca ma prawo wymagać przesunięcie terminu realizacji zamówienia o
1 dzień. W przypadku protestów, ten fakt musi zostać odnotowany i połączony z
każdorazowym powiadomieniem policji o zaistnieniu takiej sytuacji.
f) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron Umowy;
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
h) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej.

1.

§ 16
Cesja
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
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2.

3.

1.
2.

Zamawiającego.
Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem
czynności przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§ 17
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 11 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018
Składany przez wykonawcę/ców na wezwanie zamawiającego
.......................................
(pieczątka wykonawcy)

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
Lp

Przedmiot
zamówienia
(rodzaj robót )

Data
dd/mm/rrrr
wykonania

Miejsce
wykonania

Podmiot na rzecz
którego roboty zostały
wykonane

Wartość brutto
wykonanej
roboty
(min. 500 000 zł
brutto)

Siłami
własnymi
/
zasoby
innych
podmiotów*

dd/mm/rr
R.............

Siłami
własnymi
/
zasoby innych
podmiotów*

dd/mm/rr
R.............

Siłami
własnymi
/
zasoby innych
podmiotów*

dd/mm/rr
R.............

Siłami
własnymi
/
zasoby innych
podmiotów*

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb Wykonawcy.
* niepotrzebne skreślić
..............................dnia.............................

.........................................................................
(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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Załącznik nr 12 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018
Składany przez wykonawcę/ców na wezwanie zamawiającego
........................................
(pieczątka wykonawcy)

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(podać zakres i
specjalność posiadanych
uprawnień zawodowych)

Zakres
wykonywanych
przez tą osobę
czynności

Doświadczenie w Wykazana osoba
wykonaniu zadań (1, jest zasobem:
2 lub 3, więcej niż 3)
o wartościach
Wykonawcy/inne
min.500 000 zł
go podmiotu*
brutto każda
Wykonawcy/inne
go podmiotu*

Wykonawcy/inne
go podmiotu*
Wykonawcy/inne
go podmiotu*

Wykonawcy/inne
go podmiotu*

Wykonawcy/inne
go podmiotu*

Ilość pozycji niniejszego wykazu nie jest w żaden sposób limitowana i zależy od potrzeb wykonawcy.
* niepotrzebne skreślić

..............................dnia..........................R
................................................................................
(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
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Załącznik nr 13 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
PZDP.272.8.2018
........................................
(pieczątka wykonawcy)

„ Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Radzanów według wykazu:
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów – Młodynie Dolne na odcinku od km
0+000 do km 2+500 km o długości 2,5 km.
- Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukówno- Czarnocin - Grotki na odcinku od km 2+200
do km 5+700 o długości 3,500 km.
- Odbudowa elementów drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi – Radzanów na odcinku od km
5+750 do 6+020 o długości 0,270 km.”
Oświadczam,
że osoba kierująca budową: (imię i nazwisko) RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRposiada
uprawnienia do kierowania budową zgodnie z Rozporządzeniem........................z dnia.................... w
sprawie ......................................................................................................, t.j.:
–
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
budową
w specjalności drogowej bez ograniczeń, decyzja z dnia UUUUUUUUUUU.. r.,
wydana przez UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..U, nr uprawnień:
UUUUUUUUUU..

..............................dnia..........................R
................................................................................
(pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
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