Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na zadanie

„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”
Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro
i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nr sprawy: ITiG.271.5.2016
Numer ogłoszenia: 312170 - 2016

; data zamieszczenia: 22.09.2016 r.

SIWZ wraz z załącznikami sporządził:
2016-09-22
Ewa Siwek
publicznych

–

Specjalista

ds.

Zatwierdził:
2016-09-22
zamówień Tomasz Korczak – Burmistrz MiG Międzylesie

weryfikacja:
2016-09-22
Franciszek Łuszczki – Inspektor ref. ITiG

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie
NIP 881-10-37-024, Regon 890718136
Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374
Fax. (74) 8 126 126
www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016
r. poz. 1020)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz.
2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zwana dalej „Ustawą”
2) Rozporządzenie 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. z
2016 r., poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]. ETAP 1 – w
km 0+021-0+810.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
a) Wykonanie remontu elementów odwodnienia
b) Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy
c) Wykonanie koryta o głębokości 10-30 cm pod jezdnię i zjazdy
d) Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej pod jezdnię o grubości 20 cm
e) Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm o średniej
grubości 10 cm
f) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W grubość 4 cm warstwa wiążąca
g) Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC8S grubość 4 cm warstwa ścieralna
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzi: szczegółowa
specyfikacja techniczna, projekt techniczny oraz przedmiar robót.
Wykonawca podczas robót budowlanych musi zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź
dróg bocznych do nich prowadzących.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami.
2. Założenia:
2.1Wykonawca ma prawo sprawdzić miejsce realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za
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roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską
Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca
gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających
wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z wymogami Zamawiającego.
2.3 Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na
plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
2.4 Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i
własne. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia,
sprzęt oraz inne materiały do czasu ich wbudowania – przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.5 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu
prowadzonych robót.
2.6 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci,
gruz i inne).
2.7 Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia
ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.
2.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres minimum 36 miesięcy od daty
końcowego odbioru robót maksymalnie 60 miesięcy, zgodnie z drugim kryterium oceny ofert.
Termin gwarancji biegnie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. W wymienionych terminach Wykonawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.
2.9 Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin
wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego
niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich
usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony
podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.
2.10 Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót
budowlanych.
2.11 Roboty w pasie drogowym będą prowadzone w imieniu zarządcy drogi, w oparciu o
zaakceptowany projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót w oparciu
o obowiązujące normy techniczne.
2.12 Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je
traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia
równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom
materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku zastosowania materiałów
innych niż przewidziane w projekcie na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały
te są równoważne w zakresie jakościowym wraz z uzyskaniem zgody projektanta. Dokumenty
zapewniające o równoważności materiałów muszą być dostarczone na wezwanie Zamawiającego.
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2.13 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
świadectwa jakości) i przedstawić je na wezwanie Zamawiającego.
2.14 Wykonawca podczas realizacji inwestycji zapewni dojście i dojazd do posesji.
IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV.
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniające
V. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
9. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania
przetargowego ponosi Wykonawca.
10. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania w formie procedury
odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone zostały w projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 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.
13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z
realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
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14. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia
równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 05 grudnia 2016 r.
2. Okres rękojmi za wady powstałe podczas użytkowania drogi, zgodnie z art. 568 Kodeksu
Cywilnego wynosi 1 rok.
3. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na roboty objęte niniejszym zamówieniem wynosił co
4. najmniej 36 m-cy od daty końcowego odbioru robót.
5. Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od przedłożenia faktury.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego:
2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia.
2.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00zł.
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni jezdni asfaltowej o wartości co najmniej 150.000 zł , dla każdej roboty, 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 wykonane.
Pod pojęciem robota budowlana – należy rozumieć robotę budowlaną wykonaną na podstawie
jednej umowy (kontraktu).
Ocenę spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi
na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami art. 23
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ustawy Pzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7.2. 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.
7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmiot ten wystąpi
w charakterze podwykonawcy.
7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
którym mowa w pkt 6.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
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 żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
8.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
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9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 4 pkt 4.1-4.4 niniejszej
specyfikacji – potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu tych
podmiotów.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale
IX ust. 4 pkt 4.1-4.4 niniejszej specyfikacji dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach
lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu podwykonawców.
11. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
Etap I.
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie
podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, a które stanowić będzie wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Etap II.
Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
12. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 Ustawy.
2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści
art. 24 ust. 5 Ustawy:
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
- 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 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
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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) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.
5 pkt 1 Ustawy).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
3.1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
3.2 w przypadkach, o których mowa:
3.2.1 w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
3.2.2 w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna,
3.2.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
3.2.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne,
3.2.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 ust. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego przedmiotem 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
powyższego pkt 4 (art. 24 ust 8 ustawy Pzp).
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących
dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
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1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
1.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 150 000,00zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
przynajmniej jeden z Wykonawców;
2. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących
dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp:
2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
2.2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie lub przebudowie drogi o
nawierzchni jezdni asfaltowej o wartości co najmniej 150.000 zł , dla każdej roboty, 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 wykonane. - Załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej
jeden z Wykonawców;
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 1.2 i 2.2 nie należy składać wraz z ofertą, Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3ustawy Pzp:
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4.1 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
4.2 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.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie;
4.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa
każdy z Wykonawców oddzielnie;
4.4 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa
każdy z Wykonawców oddzielnie.
Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 4.1 – 4.4 nie należy składać wraz z ofertą, Wykonawca, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym
pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia;
4.5 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy
z Wykonawców oddzielnie.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 4 pkt 4.1 – 4.3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1 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, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy
z Wykonawców oddzielnie;
6.1.2

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 6.1, 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 (w
odniesieniu do ppkt 6.1.1 – data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, w odniesieniu do ppkt 6.1.2 - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
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6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
X. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
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 zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający 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).
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane
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usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia oraz do
złożenia kosztorysu ofertowego – załącznik nr 7 do SIWZ.
9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozdz. IX ust. 6 SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (KRS, CEiDG) Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub dotyczące podwykonawcy,
składane są w oryginale.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
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złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
18. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
19. Rażąco niska cena.
19.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
19.1.1 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
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
19.1.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
19.1.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
19.1.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
19.1.5 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
19.2 Wyjaśnienia Wykonawcy powinny być szczegółowe, przekonujące oraz powinny zawierać
informacje o okolicznościach, które miały wpływ na obniżenie ceny. Wykonawca może
powoływać się zatem na charakterystyczne dla niego czynniki, które spowodowały obniżenie
ceny tj. rabaty u dostawców, angażowanie własnego sprzętu i personelu. Wykonawca powinien
ponadto wskazać jak owe czynniki wpłynęły na obniżenie ceny oraz przedstawić dowody w tym
zakresie, przy czym czynniki na które powołuje się Wykonawca muszą być zgodne z prawem i
nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.
19.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
19.4. W interesie Wykonawcy leży również w odpowiedzi na wezwanie złożenie odpowiednich
dokumentów i dowodów, celem udowodnienia, że zaoferowana przez niego cena nie jest
rażąco niska.
19.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
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1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający
dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1.1 środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
1.2 operator pocztowy;
1.3 kurier;
1.4 osobiste doręczenie.
2. Zamawiający oświadcza, iż wszelkie niezbędne informacje dotyczące składania ofert, Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, wzory załączników, oświadczeń,
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia będą zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
www.miedzylesie.pl w zakładce zamówienia publiczne / Przetargi/ Rok 2016 - ZP.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej, faksem lub formą elektroniczną na adres e-mail. Przesłanie
dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie
jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty.
Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
SIWZ, kierując swoje zapytania w formie podanej w ust. 3, nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w pokoju nr 22,
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:15 do 15:15 (we wtorki od 08:00 do 16:00).
7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w
terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane są tam wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w
ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan
Franciszek Łuszczki pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 26, w zakresie procedury
postępowania jest Ewa Siwek pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 14 - od poniedziałku do
piątku w godz. od 07:15 do 15:15 (we wtorki od 08:00 do 16:00).
9. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac
Wolności 1, 57-530 Międzylesie
10. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: urzad@miedzylesie.pl
11. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu: 74/8 126 126.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w
formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 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.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego, Bank
Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004
4. Wadium wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – „wadium – Odbudowa drogi
gminnej nr 119953D Długopole Górne”.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 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.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
6.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
6.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach
wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób
nieprawidłowy to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
9. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art.
85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa powyżej w
ust. 2 pkt 2.2-2.5 Wykonawca składa wraz z ofertą.
Uwaga!
Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w banku
zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy Międzylesie. Wpłata gotówkowa nie spełnia
wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7 ustawy Pzp.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki.
10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie
Wykonawca opisuje w sposób następujący:
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie

oraz oznaczenie:
Oferta na zadanie pn.: ,, Odbudowa drogi gminnej nr 119953D w km 0+021-1+351 na
działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady
deszczu lipiec 2015 rok]”
Nie otwierać przed 07.10.2016 r., godz . 11:15
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy)
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
18. Oferta powinna zawierać:
18.1. Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ.
18.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu zgodne z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
18.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – (jeżeli dotyczy).
18.4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia – jeśli uprawnienie tej osoby nie
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (jeżeli dotyczy).
18.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
18.6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w
rozdziale XII ust. 2 pkt 2.2-2.5.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 07.10.2016 r. do godziny 11:00.
Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Sekretariat – pokój nr 7 , I piętro
3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.10.2016 r. o godzinie 11:15.
4. Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Sala konferencyjna – pokój nr 14, II piętro
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę należy podać w złotych polskich w Formularzu Ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ w
kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena wykonania zamówienia obejmuje
wszystkie elementy składowe za wykonanie których Zamawiający jest Wykonawcy zapłacić, w
tym podatek VAT.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego.
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

3. Podane przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego numery katalogów mają jedynie
charakter informacyjny. Wykonawca ma prawo stosować przy wycenie poszczególnych pozycji
kosztorysu kalkulację własną.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą zakres
zamówienia określony w ofercie. Cena umowna za zakres określony w ofercie nie będzie podlegała
zmianie.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wykonawca składając 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 podatku VAT.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Ocena ofert:
1.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena

60%

2.

Okres gwarancji i rękojmi
(minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od daty końcowego
odbioru robót)

40%

1.2. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według
wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 60
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cob - cena oferty badanej.
1.3. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie
obliczona według wzoru:
G = (Gob / Gmax) x 40
gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej
Gmax - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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Gob - termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej.
1.4. Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:
1.4.1. maksymalną liczbę punktów (60) w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.2;
1.4.2. maksymalną liczbę punktów (40) w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” otrzyma Wykonawca,
który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy,
maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.3.
1.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów,
otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i w kryterium „Okres gwarancji i
rękojmi”.
1.6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
1.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
1.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) 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, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
1.3. 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
spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
1.4. unieważnieniu postępowania.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi
Załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w
treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy
dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na
ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie
przepisy:
- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty),
- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium).
Zamawiający zawrze umowę 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 przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy
będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:
6.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
6.2. przedłożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową
Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację
zamówienia.
Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z
zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
ofertowej zamówienia.
2. Zabezpieczenie wnosi zabezpieczenie wykonania umowy przed jej zawarciem.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
4.1 pieniądzu;
4.2 poręczeniach bankowych;
4.3 gwarancjach bankowych;
4.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.5 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.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli
oferta została złożona wspólnie przez kilku Wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane
następujące stwierdzenia:
5.1 wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę;
5.2 o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot
zamówienia nie został wykonany należycie;
5.3 wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku
wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie wykonujących zamówienie;
5.4 termin ważności.
6. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem
umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w ust. 4.
11. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.
12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30%
wysokości zabezpieczenia.
13. Kwota, o której mowa w ust. 12, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w każdej innej
formie niż w pieniądzu, nie zawierało żadnych dodatkowych warunków do spełnienia przez
Zamawiającego, w szczególności obowiązku powiadomienia przez Zamawiającego wystawcy
zabezpieczenia o każdej zmianie umowy pod rygorem utraty zabezpieczenia.
XX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

1. Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także
innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują określone prawem
środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
2. 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.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015
poz. 2164, zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
4. Załącznik nr 4 - Wykaz robót.
5. Załącznik nr 5 - Wykaz części zamówienia powierzanej podwykonawcy.
7. Załącznik nr 6 - Projekt umowy.
8. Załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy.

Międzylesie, dnia 22.09.2016 r.

……………………………
(Data i podpis Burmistrza)
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Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)

(1/2)

FORMULARZ OFERTOWY
1. …………………………..…….
Pieczęć Wykonawcy (ów)
DANE WYKONAWCY
(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika)

1.

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………...

Nr telefonu ……..…..…….. Nr fax …………………… e-mail …….………….…
NIP …………………..…………….. Regon ……………..……….………………..

2.

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………...

Nr telefonu ……..….…….. Nr fax …………………… e-mail ………....……..…
NIP ………………..……………….. Regon ……………...………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego
BZP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”
1. Oferujemy (na podstawie kosztorysu ofertowego)
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość

Słownie

1.

Cena wykonania przedmiotu
zamówienia – kwota brutto
(w złotych)
1a.
W tym wartość podatku VAT 23 %
(w złotych)
2. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie
robót budowlanych na okres ………..…. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
końcowego, bezusterkowego odbioru prac.
UWAGA! Okres gwarancji należy podać w miesiącach, minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: do 05 grudnia 2016 r.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności przedstawione przez Zamawiającego tj.:
regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
……...……………..……..……………………….…
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.
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(2/2)

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
5. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi
postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną
od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu
zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złożenia niniejszej oferty.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
11. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………. do ………. informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w
umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
............................................................................................................. z uwzględnieniem zastrzeżeń
zawartych w Rozdziale XIX SIWZ.
3.

14. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki cywilnej /konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący
......................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja)

15. INFORMUJĘ, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
należy wypełnić:
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył………………………nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku) będzie
wynosiła………….PLN
16. Ofertę niniejszą składamy na ……………… stronach.
17. Adres do korespondencji: .................................................................................................…............
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: ..………………………..…
Telefon …………………….. fax…………………………………
e-mail ……………………………………….
18. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia dokumenty:
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………
….……...……………..……..……………………….…
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO W SPRAWIE UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE PN.:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”

___________________________________________________________________________
Część I
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie
NIP 881-10-37-024, Regon 890718136
Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374
Fax. (74) 8 126 126
www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl

___________________________________________________________________________
Część II
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa Wykonawcy …..…………….……………….………………………………………...
Adres Wykonawcy

………………….……………………………………………………...

Nr telefonu

………………….………..

Nr fax …………………..………

Adres e-mail: ……………………………………..
Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego
reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………
Stanowisko/podstawa reprezentacji:
…………………….…………………………………………………………..……………….
Nr telefonu: ……………………………………………………...
Adres e-mail: ………………………………………………….....
___________________________________________________________________________

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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Część III
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej ustawą Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr
119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]” prowadzonego przez Gminę Międzylesie
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ Rozdział VII ust. 2 pkt 2.2 - sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz pkt 2.3. lit. a)
zdolność techniczna i zawodowa.
…………………………….

……………………. r.

(miejscowość)

(data)
……………………………..
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
(jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w SIWZ Rozdział VII ust. 2 pkt 2.2 - sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz
pkt 2.3. lit. a) zdolność techniczna i zawodowa. polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)
……………………………..
(podpis)

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
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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 przedstawieniu informacji.
Oświadczam że jestem/śmy, w stanie, na żądanie Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki przedstawić
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
…………………………….

……………………. r.

(miejscowość)

(data)
…………………………..
(podpis)

___________________________________________________________________________
CZĘŚĆ IV
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej ustawą Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Odbudowa drogi gminnej Nr
119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]” prowadzonego przez Gminę Międzylesie
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)

……………………………..
(podpis)
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:

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

…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)

……………………………..
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj: ………………………………….…………………..………...……………
…………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………….……………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)

……………………………..
(podpis)
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM POWIERZENIA WYKONANIE
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:
(jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że następujący podwykonawca/y, którym powierzę wykonanie części
zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj: ……..…………………..………...……………
…………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………….……………...
(podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)

……………………………..
(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 przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie nie
podlegania wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający
ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za
pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

…………………………….
(miejscowość)

……………………. r.
(data)

……………………………..
(podpis)

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r.poz. 184, 1618 i 1634)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”
Niniejszym oświadczam, że należę / że nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:
Lp.

Wskazanie Wykonawcy

W załączeniu przedkładam dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej
samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

….……...……………..……..………………………
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy

........…….................................... dnia .................................

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

Załącznik nr 4 do SIWZ (wzór)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok] ”
Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy

……………………………………………………………………………...

Nr telefonu

……………………………..

Nr fax ………………………………

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia 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.
W wykazie należy w szczególności ująć projekty potwierdzające spełnienie warunku określonego w
rozdziale VII ust. 2 pkt 2.3. lit.a) SIWZ.
L.p.

Nazwa podmiotu na
rzecz którego zostały
wykonane roboty
[1]
[2]

Przedmiot zamówienia.
Rodzaj robót budowlanych.
[3]

Wartość
zamówienia
(brutto)
[4]

Termin i miejsce
realizacji
od - do
[5]

Do wykazu załączam kopie dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane
w wykazie (tabeli powyżej) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów.

….……...…………..……..……………………….…
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy
…............................................. dnia ...............................

UWAGA!
Należy bardzo szczegółowo wypełnić kolumnę trzecią [3], gdyż informacje w niej zawarte będą
podstawą do oceny spełnienia wymogu w zakresie doświadczenia zawodowego.
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór)

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”
1.

Oświadczam/y, że część/ci zamówienia, zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om.
(w przypadku samodzielnego spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu)
(jeżeli dotyczy)

Lp.

2.

Rodzaj powierzonej części zamówienia
(wyszczególnienie robót)

Nazwa (firma) podwykonawców

Oświadczam, że powierzam części zamówienia podwykonawcy/om, na którego/ych zasoby
powołuję się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
(jeżeli dotyczy)
Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia
(wyszczególnienie robót)

Nazwa (firma) podwykonawców

….……...……………....……………………….…
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy
........……...................…............... dnia .................................
SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór)
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................................2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pomiędzy
Gminą Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
1. Tomasza Korczaka - Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agaty Ziental
a
Firmą……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
2……………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Podstawa prawna
§1
Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) - zwana dalej
„Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............................
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany.

1.

Przedmiot Umowy
§2
1. Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6,
734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021 – 1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [ intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]. ETAP 1 – w
km 0+021-0+810.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
h) Wykonanie remontu elementów odwodnienia
i) Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy
j) Wykonanie koryta o głębokości 10-30 cm pod jezdnię i zjazdy
k) Wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej pod jezdnię o grubości 20 cm
l) Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm o średniej
grubości 10 cm
m) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W grubość 4 cm warstwa wiążąca
n) Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC8S grubość 4 cm warstwa ścieralna
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w skład której wchodzi: szczegółowa
specyfikacja techniczna, projekt techniczny oraz przedmiar robót.
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Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z przyjętą technologią: sposobem zmechanizowanym i
ręcznym.
4. W trakcie robót należy zapewnić przejazd dla służb ratownictwa, dla służb komunalnych i dla
ludności zamieszkującej przy przedmiotowym odcinku drogi.
5. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest jako robota budowlana.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
7. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać
świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:
1) Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy;
2) wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
3) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3.

Obowiązki Stron
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8.
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych.
2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.
3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.
4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.
5) Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników
oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych w
ramach przedmiotu niniejszej Umowy.
6) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot
niniejszej Umowy.
7) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz
utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy,
chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.
8) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
9) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych
przez Wykonawcę.
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10) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób umożliwiający korzystanie z drogi
przez użytkowników. Możliwe jest krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na czas realizacji
niezbędnych prac związanych z ułożeniem nawierzchni. W takim przypadku Wykonawca
poinformuje mieszkańców oraz odpowiednie służby ratowniczo – interwencyjne z co najmniej
3 –dniowym wyprzedzeniem.
11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania
robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
12) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu
robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego.
13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania
robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunięcia.
14) Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej inwestycji.
15) Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z
poszczególnymi dostawcami.
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i
staraniem.

Podwykonawcy
§4
1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]*
[Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*
................................................................................................................................................
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub
rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26
ust. 1 Ustawy, to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia
publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy na podwykonawstwo.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
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b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia po akceptacji przedłożonego
Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 – 8, przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach określonych w ust. 5
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00
zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 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.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek
zapłaty kar umownych).
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Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§5
1.

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakończenia robót – 05 grudnia 2016 r.
3) Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 2, strony przyjmują całkowite zakończenie
prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu
zakończenia robót.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§6

1.

Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, ustalone na
podstawie oferty przetargowej Wykonawcy w wysokości:
 netto ....................................................................................................................................... zł;
 podatek VAT ..........% .......................................................................................................... zł;
 brutto .................................................................................................................................... zł;
 słownie: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.:
1) Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego.
2) Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza
budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną.
3) Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych.
4) Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmienne w toku całego postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek stwierdzonych
podczas odbioru końcowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego, które bezpośrednio
pokrywa Zamawiający.

3.
4.
5.
6.

Zasady płatności wynagrodzenia
§7
1.

2.

Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru
końcowego i usunięciu stwierdzonych usterek.
Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP : ...........................
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3.
4.

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP:
881-10-37-024.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
Odbiory robót

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

§8
Roboty zanikające i ulegające zakryciu, próby zagęszczenia gruntów, podsypki, próby szczelności,
będą odbierane przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż 4 dni od dnia ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika robót oraz telefonicznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości końcowego odbioru robót będzie faktyczne
wykonanie wszystkich robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
posiadanie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru, o której mowa w ust. 7.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie 7 dni od zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.
Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zawierać będzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru
zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie
zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami
umowy, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia tych usterek. Do czasu usunięcia usterek
odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni
kalendarzowych.
W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiającego, w tym obowiązkowo: Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru.
W terminie nie dłuższym niż 3 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 7.
Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym
zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
następujących dokumentów:
1) Przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących budowy wraz ze
zgłoszeniem przez kierownika robót gotowości do odbioru robót.
2) Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie.
3) Świadectwa wykonanych prób, protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, protokoły z badania prób zagęszczeń (jeżeli były wykonywane).
4) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a
umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy do
zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.
Osoby odpowiedzialne za realizację prac
§9

1.

Zakres

przedmiotu

umowy

Wykonawca

wykona

pod

nadzorem

i

w

uzgodnieniu
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z Zamawiającym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:
1) ……………………………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………………………
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie
Budowlanym, a w szczególności:
1) Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy
w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowuje
i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących
w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.
4) Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie
budowy.
5) Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych
niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób,
reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim
poinformowaniem Wykonawcy.
§ 10

1.
2.

3.

4.

Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:
Wykonawcę reprezentuje: ................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia)
Kierownikiem robót będzie:
...........................................................................................................................................................
Nr uprawnień: ...................................................................................................................................
Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska
przyrodniczego i kulturowego.
2) Prowadzenie dokumentacji budowy.
3) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego.
4) Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5) Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia – Inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
prób i sprawdzeń w instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego
do odbioru.
6) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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7) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia
o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
8) Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy.
Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób,
przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3 w
następujących przypadkach:
1) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych.
2) Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 3, nowe osoby powołane do pełnienia w/w
obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.
Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli
uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać
zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez
Zamawiającego.
Kary umowne
§ 11
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę
odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i
wysokościach
Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2
umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu
przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru, o
których mowa w § 8 ust. 7 umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru
wymienionym w § 8 ust. 4 umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 14 ust.
5 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy,
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podwykonawców w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.
4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
o której mowa w § 4 ust. 5 umowy lub w przypadku nie przedłożenia projektu jej zmiany,
zgodnie z § 4 ust. 13 umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust.
1 umowy.
Jeżeli w wyniku zaniedbań Wykonawcy, podwykonawców, niewykonania zadania w terminie lub
nienależytego jego wykonania, Zamawiający utraci przyznane dofinansowanie na realizację
zadania, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę równą wysokości
utraconego dofinansowania.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
1) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1
umowy.
2) Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
cały przedmiot umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
Odstąpienie od Umowy
§ 12

1.

2.
3.

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że:
1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
3) Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach
określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.)
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z
obowiązków wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na
koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając
o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na
koszt dotychczasowego Wykonawcy.
W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek
natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu
budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

Zabezpieczenie
§ 13
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zw. dalej „zabezpieczeniem" ustala się w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy i wynosi:
………………………(słownie:..........................................................................................................
.......złotych).
2. Całość zabezpieczenia musi być wniesiona w dniu podpisania niniejszej umowy.
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3. Zabezpieczenie w formie gotówkowej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy Kłodzko o Bystrzyca Kłodzka Nr 919523 1040 0100 2176 2001 0004, które
przechowywane będzie przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym, a po
zwolnieniu zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.
4. Ustala się następujący podział zabezpieczenia:
1) 70% - gwarantuje zgodnie z umową wykonanie robót - zwolnione w ciągu 30 dni po
ostatecznym bezusterkowym odbiorze zadania,
2) 30% - zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady - zwolnienie w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
Gwarancja i rękojmia
§ 14
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w
terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Rękojmia na wykonane roboty przysługuje na okres jednego roku.
Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu
niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy będzie objęty …… miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej
Umowy.
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub
do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.
Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie
miesiąca od dnia wykrycia wady.

Zmiana umowy
§ 14
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na
niżej określonych zasadach:
1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność
dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po
zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
a) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót
budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas
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niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny
okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót;
b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.:
przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli
podziemnych;
2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą
mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach
określonych w § 4 umowy.
Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki
takiej zmiany.
Postanowienia końcowe
§ 15

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
1.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór)

KOSZTORYS OFERTOWY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736,
174/5, 24, 174/4 w Długopolu Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie
elementów
rozliczeniowych

1

2

3

I

1.

2.

II

3.

D-01.00.00

Jednostka
Nazwa

Ilość

4

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE --I ROZBIÓRKOWE

---

D-01.01.01

km

0,81

D-01.03.02

Mechaniczne wycinanie
krzaków wraz z
karczowaniem poszycia
[km 0+021-0+810]

ha

0,130

D-03.01.01

Wartość

Jedn. zł.

zł.

6

7

5

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w
terenie pagórkowatym lub
górskim

D-03.00.00.

Cena

---

Razem

---

---

---

ODWODNIENIE
KORPUSU
DROGOWEGO [km
1+297]

---

---

---

Wykonanie wykopów w
gruntach III-IV kat i
wywiezienie nadmiaru
gruntu z transportem
urobku na nasyp
samochodami na
odległość do 1 km wraz z
zagęszczeniem i
zwilżeniem w miarę
potrzeby wodą;
(wykopy przepusty pod
drogą, ścianki czołowe
przepustów )

m³

---

---

13,50
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III

6.

7.

8.

9.

D-03.01.01

Wykonanie części
przelotowej
prefabrykowanych
przepustów drogowych
jednootworowych, która
składa się z ławy
fundamentowej z
kruszywa łamanego, rur
żelbetowych o średnicy
50 cm, izolacja styków rur
papą i rur lepikiem

m

6,00

D-03.01.01

Obudowy wlotów
(wylotów)
prefabrykowanych
przepustów drogowych
rurowych o średnicy 80
cm z betonu C20/25

m³

1,00

D-04.00.00.

Razem

---

---

PODBUDOWY

---

---

Profilowanie i
zagęszczenie istniejącej
wykonane mechanicznie
pod warstwy
konstrukcyjne
nawierzchni

m²

1 950,00

Koryta wykonane
mechanicznie o średniej
głębokości 10 cm w
gruncie; kat. II –IV na
całej szerokości zjazdów
[ km: 0+260, 0+386,
0+576, 0+653, 0+725,
0+755, 0+777]

m²

154,00

D-04.01.01

Koryta wykonane
mechanicznie o średniej
głębokości 30 cm w
gruncie; kat. II-IV na całej
szerokości jezdni [km
0+160-0+170]

m²

30,00

D-04.01.01

Załadunek ładowarkami
kołowymi o pojemności
łyżki 2,00 m³ materiałów
z korytowania z
transportem gruntu
samochodami
samowyładowczymi na
odległość do 1 km –
wywiezienie gruntu z
korytowania

m³

24,40

D-04.01.01

D-04.01.01

---

---

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

10.

11.

D-04.04.02

Warstwa górna
podbudowy z mieszanki
kamiennej 0-63 mm o
grubości 20 cm pod
zjazdy i drogę [ km:
0+260, 0+386, 0+576,
0+653, 0+725, 0+755,
0+777] [km 0+1600+170]

m²

184,00

D-04.04.02

Wyrównanie istniejącej
podbudowy kruszywem
łamanym zagęszczanym
mechanicznie o grubości
10 cm pod jezdnię [km
0+160-0+810]

m³

201,50

Razem

---

---

---

IV D-05.00.00.

NAWIERZCHNIA

---

---

---

12.

D-05.03.05

Nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC11W mm
o grubości 4 cm warstwa wiążąca na
jezdni i zjazdach [km
0+160-0+810]

m²

2 104,00

D-05.03.05

Nawierzchnie z betonu
asfaltowego AC8W o
grubości 4 cm - warstwa
ścieralna na jezdni i na
zjazdach [km 0+1600+810]

m²

2 104,00

13.

V

14.

15.

D-06.00.00

Razem

---

---

---

ROBOTY
WYKOŃCZENIOWE

---

---

---

D-06.03.01

Uzupełnienie i wykonanie
poboczy z gruntu III
kategorii wraz z
zagęszczeniem; [km
0+160-0+810]

m³

48,75

D-06.04.01

Roboty ziemne
wykonywane koparkami
podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40 m³
w gruncie III – IV
kategorii z transportem
urobku na odległość 1 km
samochodami
samowyładowczymi –
ścinanie poboczy i
przycięcie skarpy wraz z
ręcznym profilowaniem
skarp i odwiezieniem
50% gruntu [ km 0+1650+810]

m³

91,00

---

---

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

16.

17.

D-06.04.01

Roboty ziemne
wykonywane koparkami
podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0,40 m³
w gruncie III – IV
kategorii z transportem
urobku na odległość 1 km
samochodami
samowyładowczymi –
kopanie i pogłębianie
rowów wraz z ręcznym
profilowaniem skarp i dna
rowu [km 0+021-0+101]

m³

24,00

D-06.04.01

Oczyszczenie z namułu
przepustów z rur o
średnicy 60 cm [km
0+021]

m

6,00

Razem

---

---

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)

PODATEK VAT - 23 %

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)

….……...……………....……………………….…
Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)
przedstawiciela (i) Wykonawcy
........……...................…............... dnia .................................

SIWZ - ”Odbudowa drogi gminnej Nr 119953D w km 0+021-1+351 na działkach nr 174/6, 734/1, 736, 174/5, 24, 174/4 w Długopolu
Górnym [intensywne opady deszczu lipiec 2015 rok]”.

