Ogłoszenie nr 550374-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1116W BIAŁOBRZEGI –
RADZANÓW NA DŁUGOŚCI 400M W MIEJSCOWOŚCI JASIONNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na długości 400m
w miejscowości Jasionna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy
niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
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prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach,
krajowy numer identyfikacyjny 67023082400000, ul. ul. Kościelna 103 ,
26-800 Białobrzegi, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 132 338, e-mail
pzdpbialobrzegi@post.pl, faks 486 132 338.
Adres strony internetowej (URL): pzdpbialobrzegi.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
pzdpbialobrzegi.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
pzdpbialobrzegi.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1116W BIAŁOBRZEGI – RADZANÓW NA DŁUGOŚCI
400M W MIEJSCOWOŚCI JASIONNA
Numer referencyjny: PZDP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr
1116W Białobrzegi – Radzanów na długości 400m w miejscowości Jasionna.
Planowana inwestycja drogowa jest zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 1476,
obręb 0005 Jasionna, gmina Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo
mazowieckie. Na odcinku od km 2+058 do km 2+458, projektowana przebudowa
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będzie polegała na wykonaniu wzmocnienia i budowie nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego na powierzchni 2200,00m2. Należy wykonać oczyszczenie i odmulenie
istniejących rowów drogowych wraz z wymianą rur pod zjazdami, rowy 752,00m,
zjazdy 48,00m (8 szt.) Do wykonania pobocza z kruszywa łamanego i nowe
nawierzchnie zjazdów z kruszywa łamanego, pobocza 800,00 m2. Oznakowanie bez
zmian
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a)
doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania
doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5
lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie (kontrakt)
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia”, należy
rozumieć remont, przebudowę, odbudowę, budowę drogi o wartości robót co najmniej
100 000,00 zł brutto. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i
doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku
nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ,
o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie, na podstawie wypełnionego przez
Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza - załącznika nr 3
do SIWZ „Wykazu wykonanych robót”, o którym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ.
Do przedmiotowego załącznika nr 4 należy dołączyć dowody potwierdzające, że
wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek, b) kadra techniczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. - Kierownikiem robót w
specjalności drogowej, pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne
wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności
umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. Ocena spełniania
warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2
do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego
przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Załącznika nr 5 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 7 pkt.2) SIWZ. Zamawiający
określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka
polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres
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przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień
technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy
łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby
wskazane w załączniku nr 5 SIWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu
zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, (Zamawiający pobierze samodzielnie z właściwego rejestru). 10. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego
likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert 11. 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 §VII ust. 8 pkt 3)
lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
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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
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych 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,
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 4 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym
Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku
gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5) W przypadku
podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
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kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 6) W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku
wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. 7) Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w
wysokości: 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) w terminie do dnia
30.06.2020r. do godz. 1300 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1)
Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg
Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, Santander Bank
Polska S.A. Nr 86 1500 1647 1216 4005 2188 0000, o uznaniu przez Zamawiającego,
że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na
rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu
(godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancji bankowej. 4) Gwarancji
ubezpieczeniowej. 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. W zależności
od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.10. W przypadku braku
możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu
należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej
następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta
gwarancji, tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach reprezentowany
przez dyrektora Andrzeja Adamiec 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w
SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot
gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące
bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia
okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie
odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy Wykonawca odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp). 6) być gwarancją nie
odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
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art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.
46 ust.4a ustawy Pzp). 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały
okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona
wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z
przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4)
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się
wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9.
Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również
przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60,00
OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 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 § 4 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 § 4 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. b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie
wyszczególnionych w projekcie, 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
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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 niesprzyjających
warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac budowlanych
oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót np.
ciągłe opady atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka
temperatura powietrza) 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 w szczególności: niewybuchów, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w innych przypadkach
wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Konieczność
przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w ust.1 pkt 1 ppkt a-i potwierdza Inspektor Nadzoru po złożeniu przez Wykonawcę w
trakcie realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem konieczności zmiany
terminu oraz podania okresu, o jaki termin powinien być wydłużony. 3. Zmiany
Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi –
Radzanów na długości 400m w miejscowości Jasionna, złożył wniosek o dotację ze
środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. . W przypadku nie
otrzymania dofinansowania postępowanie zostanie unieważnione zgodnie z art. 93
ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r, Prawo zamówień publicznych polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących następujące
czynności w trakcie realizacji zamówienia tj. w zakresie: - czynności w zakresie
realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac (z
wyjątkiem kierownika robót) zawartych w przedmiarze robót. Wymóg zatrudnienia na
umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą
na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie
realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie
jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie
stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec
zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze
stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z
uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe
zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z
obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia
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zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których
mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w
załączniku nr 7 wzorze umowy. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy,
najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie
zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Kopie
uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w
specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników robót (w przypadku podmiotów
krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym
kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 2) Kosztorys ofertowy sporządzony
metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: a) stawka lub
stawki za roboczogodzinę /netto/, b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %
liczony od /R+S/, c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, d) wskaźnik
narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/. 3)
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i
zaakceptowane przez Zamawiającego: a) układ chronologiczny wykonania robót w
zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich
etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy przygotowany w sposób
zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich
etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót.
Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić
będzie załącznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać
aktualizacji w toku wykonywania Umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, do dnia podpisania umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej brutto. 4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
wykonawców (umowę konsorcjum). 5) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje
pełnomocnik.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE
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