ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC
11 – 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A
Tel/fax 089 764 20 02
www.zdpdabrowa.pl
https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
e-mail: sekretariat@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl
NIP 743-16-46-963
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Znak: ZDP-DT.3430.1.2020

Dąbrowa, dnia 7 stycznia.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 5 350 000 EURO

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przetarg nr ZDP-DT. 3430.1.2020
Opracowanie: ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
telefon: 89 764 20 02
fax. 089 764 20 02
NIP 743-16-46-963
REGON 510750580
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00.
e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl, sekretariat@zdpdabrowa.pl
adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl
adres strony internetowej BIP: https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 EURO,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją
asfaltową i grysami
Oznaczenie wg CPV:
Kod CPV - 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Zamówienie podzielono na następujące części:
Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Bartoszyce i Górowo Iławeckie w ilości szacunkowej 17 000m2
Lp Nr drogi

Nazwa drogi

1

1320N

Żelazna Góra – Lelkowo – Kandyty – Górowo Iław.

2

1354N

Glądy – Pieszkowo – Tolko

3

1357N

Górowo – Babiak

4

1380N

Dęby – Toprzyny

5

1382N

Wojmiany – Wiewiórki

6

1384N

Solno – Bezledy

7

1386N

Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy

8

1388N

Toplikajmy – Barciszewo – Markiny – dr. kraj. nr 51

9

1400N

Krekole – Galiny – Maszewy

10

1402N

Kosy – Bajdyty

11

1513N

Stega Mała – Zięby

12

1515N

Robity – Kandyty – Worławki

13

1517N

Augamy – Dzikowo Iławeckie
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14

1519N

Górowo Iław. – Dęby – Orsy – Półwiosek

15

1521N

Dr. pow . nr 1386 N Barciszewo – Wojciechy

16

1523N

Dwórzno – Janikowo – Ignalin

17

1537N

Kumkiejmy – Krasnołąka – dr. woj. nr 511

18

1539N

Lejdy – Bezledy

19

1541N

Kosty – Wajsnory – Rodnowo – Kotowo – Rogóż

20

1553N

Posłusze – Bąsze

21

1555N

Kiertyny Małe – Dąbrowa – Bartoszyce

22

1557N

Spytajny – Ardapy

23

1559N

Bartoszyce – Perkujki – Osieka –Galiny

24

1960N

Wyręba – Kiersity – Tolko

Część 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Sępopol i Bisztynek w ilości szacunkowej 12 000m2
Lp Nr drogi
1

1390N

2

1392N

Nazwa drogi
Dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo Szczurkowo
Bartoszyce – Szylina – Smolanka

3

1394N

Witki – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny

4

1396N

Sępopol –Lwowiec – Michałkowo

5

1404N

Grzęda – Reszel

6

1420N

Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo

7

1422N

Bisztynek – Frąknowo - Jeziorany

8

1424N

Tłokowo – Lutry – Sątopy

9

1485N

Księżno – Żardeniki

10

1499N

Kominki - Troksy

11

1565N

Park – Judyty

12

1567N

Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny

13

1571N

Łabędnik – Bisztynek

14

1575N

Sępopol – Różyna – Śmiardowo

15

1579N

Lipica – Smodajny

16

1581N

Dzietrzychowo –Drogosze – Kiemławki Wielkie

17

1956N

Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) - Łędławki

18

1981N

Dr. woj. nr 592 (Sporwiny) – Sątoczno

2. Zakres robót obejmuje:
a) oczyszczenie miejsc uszkodzonej nawierzchni,
b) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami,
c) ustawienie w trakcie prowadzenia robót niezbędnego oznakowania pionowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. Teren robót należy oznakować znakami
A-14 „roboty drogowe”, B-33 „ograniczenie prędkości” i A-28 „sypki żwir”.
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4. Remonty cząstkowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, tj:
a) D - M 00.00.00 - Wymagania ogólne;
b) D - 05.03.17 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.
5. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym
są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia kiedy
warunki atmosferyczne będą odpowiednie do prowadzenia robót jednak nie później niż do dnia
15.04.2020r.
7. Realizacja przedmiotu umowy odbywać będzie się sukcesywnie.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

9.
10.

11.

12.

13.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie
parametrów nie gorszych niż wskazane w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących
załącznik do SIWZ a Wykonawca, który zaoferuje materiały równoważne opisywanym przez
Zamawiającego zobowiązany jest wykazać w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez
Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy Pzp).
Wymagania dotyczące gwarancji jakości – 7 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego
kontynuację ubezpieczenia.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub
podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót
budowlanych czyli operatorów sprzętu (kierowca samochodu i operator remontera) na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
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14.

15.

16.

17.

18.

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów,
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za
osobę za każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
W przypadku, gdy wykonawca wskaże jako osobę pełniącą funkcję kierownika budowy osobę, która
posiada ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272), wykonawca na własny koszt
zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów
związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak
i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę,
iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu
zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia spośród części
wyszczególnionych w punkcie 1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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19. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień
o których mowa w art. 67. ust. 1pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie obu części
zamówienia. Zamówienia te obejmą roboty tożsame z przedmiotem zamówienia, jeżeli zamawiający
pozyska oszczędności z których będzie mógł je sfinansować. Wartość udzielonych zamówień nie
przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części.
20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 16.10.2020r., z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.
2. Po okresie zimowym 2019/2020 tj. do dnia 30.06.2020r. – Wykonawca wykona nie mniej niż 70%
(wartościowo) zakresu robót.
3. W okresie jesiennym tj. od 01.09.2020r. do 16.10.2020r. – Wykonawca wykona pozostałą część
zakresu robót.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie.:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
➢ Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym potencjałem
technicznym dla każdej z części zamówienia::
− remonter – szt. 1;
− samochód ciężarowy (nośnik remontera) – szt. 1.
NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NALEŻY WSKAZAĆ INNY SPRZĘT
➢ Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
co najmniej jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272);
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ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PRZEDSTAWIENIE TEJ SAMEJ OSOBY DO PEŁNIENIA
OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
➢ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na
remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ilości
nie mniejszej niż 1 000 m2 na jedno zadanie.
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA,
WYKONAWCA WINIEN WYKAZAĆ SPEŁNIANIE W/W WARUNKU DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
ODDZIELNIE
Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach
potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej
walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość
po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia
składania ofert.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą
spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
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 spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
Jeżeli wykonawca 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 niepodleganiu wykluczeniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
5A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5
Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5
ustawy.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust.1b ustawy,
c) w przypadku polegania za zasobach podmiotów trzecich 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.
2. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez
niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej
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w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.
poz. 1126 z późn. zm.) (niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający
zwróci się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona):
1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (załącznik nr 6 do SIWZ)
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA
WINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNY WYKAZ DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 4 do
SIWZ);
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA
WINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNY WYKAZ DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. (załącznik nr 5 do SIWZ);
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA
WINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNY WYKAZ DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert),
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
4. 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. W celu weryfikacji, czy
wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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5.
6.
7.

8.
9.

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 składane są w oryginale.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa ust. 2, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia kierując swoje zapytania pisemnie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej przesyłając na adres e-mail: przetargi@zdpdabrowa.pl.
3. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
4. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
− w sprawach merytorycznych Radosław Płózka, tel/fax: 89 764 20 02, e-mail:
przetargi@zdpdabrowa.pl.
− w sprawach formalnych Agnieszka Kocisz, tel/fax: 89 764 20 02, e-mail:
przetargi@zdpdabrowa.pl.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności w języku polskim, w postaci papierowej i opatruje
się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481 oraz
z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania.
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca
powinien złożyć na druku OFERTA. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. poprzez
złożenie w/w dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica
przedsiębiorstwa” lub poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty).
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są już znane.
9. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Kosztorysem
ofertowym (załącznik nr 1A, 1B).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
2) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;
3) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą
zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
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przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
5) 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.
6) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Przetarg nr ZDP-DT.3430.1.2020
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami”
Nie otwierać przed dniem 22.01.2020r. godz. 1115
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty
Wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.
Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty,
jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca
składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.
7) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Zawiadomienie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany dotyczące treści złożonej oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane według takich samych zasad jak oferta. Dodatkowo kopertę w której
przekazywana jest zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
napisem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
złożonej oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane według takich
samych zasad jak oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywane powiadomienie
należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane napisem „WYCOFANIE” zostaną
otwarte i przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, zostaną zwrócone
Wykonawcy bez otwierania.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A,
11 200 Bartoszyce w pok. nr 2 (Sekretariat) do dnia 22.01.2020r. do godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa
56A, 11 200 Bartoszyce w pokoju nr 1 w dniu 22.01.2019r. o godz. 11:15.
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w kosztorysie ofertowym (załącznik nr
1A, 1B do SIWZ) i przedstawić w „Ofercie” przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na każdą wybraną przez siebie część zamówienia
oddzielnie.
W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, WYKONAWCA
WINIEN PODAĆ CENĘ DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ODDZIELNIE
W kosztorysie wykonawca zobowiązany jest podać stawkę roboczogodziny.
2.

Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób:
a) Podać cenę jednostkową netto pozycji kosztorysu z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w kol. 5.
b) Obliczyć wartość netto zamówienia poprzez przemnożenie ilości z kolumny 4 i ceny
jednostkowej netto z kolumny 5, otrzymaną wartość wpisać do kolumny 6. Tak wyznaczona
wartość stanowiła będzie cenę netto oferty, którą należy wpisać do formularza ofertowego.
c) Obliczyć wartość podatku VAT poprzez pomnożenie wartości netto z kol. 6 wiersz 1 poprzez
stawkę podatku VAT, otrzymaną wartość wpisać w kol. 6 wiersz 2. Tak wyznaczoną wartość
podatku VAT należy wpisać do formularza ofertowego.
d) Wartość brutto oferty stanowić będzie suma wartości netto i podatku VAT. Tak wyznaczona
wartość brutto stanowiła będzie ostateczną cenę oferty, którą należy wpisać do formularza
ofertowego.
Uwaga:
Wartości przedstawione w Kosztorysie ofertowym i Formularzu Oferty należy zaokrąglić do
pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

3.

Cena jednostkowa pozycji w kosztorysie ofertowym będzie ceną ostateczną i będzie zawierała
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.

Cena będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.

6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
i spełniających wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, ODDZIELNIE W ZAKRESIE KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA na podstawie
przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriów oceny ofert.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
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i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:
1) cena – 60%
2) potencjał techniczny – 40%
Oferty oceniane będą według wzoru:
(Cn/Cb x 60% * 100) + 0/20/40 pkt (kryterium potencjał techniczny)
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej,
100 – wskaźnik stały,
60% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”,
Potencjał techniczny będzie oceniany wg następującej formuły:
a) Zaoferowanie wymaganej przez zamawiającego minimalnej ilości sprzętu – 0 pkt.
b) Zaoferowanie ponad wymaganą przez zamawiającego minimalną ilość:
− 1 zestawu sprzętu (samochód ciężarowy - nośnik remontera+ remonter) – 20 pkt.
− 2 i więcej zestawów sprzętu (samochód ciężarowy - nośnik remontera + remonter) – 40
pkt.
3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, W ZAKRESIE KAŻDEJ
Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien przedstawić kopię polisy ubezpieczenia wraz
z kopią potwierdzenia opłacenia składki ubezpieczenia.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w ustawie
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY
BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
Zamawiający, ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo której
przedmiotem są roboty budowlane gdy:
1. Zapisy umowy są sprzeczne w wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2. Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy
z umową między Zamawiającym a Wykonawcą;
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
4. Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu
umowy zawartej z Wykonawcą;
5. Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego należności Wykonawcy;
6. Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz wymogów zatrudnienia przez podwykonawcę
i dalszych podwykonawców osób o których mowa pkt. 1.11 na podstawie umowę o pracę;
7. Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego zakresu
robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę;
8. Umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w kosztorysie przedstawionym przez
Wykonawcę;
9. Zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są sprzeczne
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą;
10. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części
przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
19. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
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UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56a, 11-200 Bartoszyce; , tel. 89 764 20 02, e-mail:
sekretariat@zdpdabrowa.pl, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZDPBartoszyce/Skrytka ESP.
2. Administrator z dniem 25 maja 2018r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może
Pani/Pan skontaktować się pocztą, przesyłając korespondencję na adres Dąbrowa 56A, 11-200
Bartoszyce, za
pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iodo@zdpdabrowa.pl
(dokumenty elektroniczne doręczane do Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZDP-DT.3430.1.2020 pod
nazwą Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przetarg nr ZDP-DT. 3430.1.2020
Opracowanie: ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc
- 15 -

Załączniki:
Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 1A, 1B

Kosztorysy ofertowe

Załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4

Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego

Załącznik nr 7

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8

Umowa … – Projekt

Załącznik nr 9

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA
…………………………………………………..………………
(nazwa firmy oraz adres wykonawcy)

…………………………………………………..………………
(NIP)

…………………………………………………..………………
(numer telefonu i faksu)

…………………………………………………..………………
(adres e-mail)

…………………………………………………..………………
(adres do korespondencji)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
Oferuję/my do wykonania zamówienie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami
na terenie gmin Bartoszyce i Górowo Iławeckie w ilości szacunkowej 17 000 m2
Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………………………………………………………………………. PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1A do SIWZ)
Potencjał techniczny (ponad wymaganą przez zamawiającego w SIWZ minimalną ilość):
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
1 zestawu sprzętu (samochód ciężarowy - nośnik remontera+ remonter)
2 zestawów sprzętu i więcej (samochód ciężarowy - nośnik remontera+ remonter)
Część 2 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami
na terenie gmin Sępopol i Bisztynek w ilości 12 000m2
Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………………………………………………………………………. PLN
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
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netto: ………………………………… PLN.
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1B do SIWZ)
Potencjał techniczny (ponad wymaganą przez zamawiającego w SIWZ minimalną ilość):
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
1 zestawu sprzętu (samochód ciężarowy - nośnik remontera+ remonter)
2 zestawów sprzętu i więcej (samochód ciężarowy - nośnik remontera+ remonter)
1. Termin wykonania zamówienia: 16.10.2020r.
2. Okres gwarancji i rękojmi: 7 miesięcy.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
4. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 2 tej ustawy.
a) nazwa (firma) podmiotu: ......................................................................................
b) nazwa (firma) podmiotu: ......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.
5. Oświadczenie wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania
oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
d) Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
f) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego
i w terminie przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ.
g) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy złożymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia
przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
h) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty oraz
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że zamierzamy
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
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c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że wybór mojej/naszej
oferty:
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku (wartość netto)

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
W przypadku niezaznaczenia żadnej z powyższych pozycji, zamawiający uzna, iż po stronie
zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.
8. Oświadczamy, że:
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*,
nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem*.
9. Oświadczamy, że:
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
zamierzamy,
nie zamierzamy.
wysyłać za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF) ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23).
W przypadku zmiany woli w ww. zakresie zobowiązujemy się do powiadomienia Zamawiającego
o tym fakcie najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego RODO, wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy wykreślić.
11. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od
............... do ................ niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 419 z późn. zm.) i nie mogą być
udostępnione do publicznej wiadomości.
12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym jest:
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.................................................................................................................................................................
tel/fax...................................................................., e-mail: ....................................................................
13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
fax.................................................................................................. , e-mail: ..........................................
14. Inne informacje Wykonawcy:
a)

………………………………………………………………………………………………

b)

………………………………………………………………………………………………

c)

………………………………………………………………………………………………

15. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) z dn. 27 kwietnia 2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

………………………………………………………..………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 A do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

KOSZTORYS OFERTOWY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Bartoszyce i Górowo Iławeckie w ilości szacunkowej 17 000m2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niżej wymienionymi cenami.

Lp

Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych

Jedn.
miary

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
netto
[zł]

Wartość
netto
[zł]

1

2

3

4

5

6

m2

17 000,00

1

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych grysami i emulsją asfaltową
z zagęszczeniem (bez obcinania krawędzi)

2

Podatek VAT (23%)

3

WARTOŚĆ BRUTTO:

Stawka roboczogodziny …………………………… zł

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 B do SIWZ – Kosztorys ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

KOSZTORYS OFERTOWY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Sępopol i Bisztynek w ilości szacunkowej 12 000m2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niżej wymienionymi cenami.

Lp

Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych

Jedn.
miary

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
netto
[zł]

Wartość
netto
[zł]

1

2

3

4

5

6

m2

12 000,00

1

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych grysami i emulsją asfaltową
z zagęszczeniem (bez obcinania krawędzi)

2

Podatek VAT (23%)

3

WARTOŚĆ BRUTTO:

Stawka roboczogodziny …………………………… zł

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.
24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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 …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
………………………………………….…………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………...…
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ………………………………………….…………………...… (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………..………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część nr …… - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa zadania
i rodzaj wykonanych
robót

Wartość robót

Termin realizacji

Miejsce wykonania
robót

Zamawiający, na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

Należy załączyć dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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.
Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ ODDZIELNY WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część nr …… - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień doświadczenia
i wykształcenia

Informacja o podstawie
dysponowania osobą*

*

Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.).
W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 3 tabeli
należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 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. Dołączone dokumenty winny potwierdzać:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
emulsją asfaltową i grysami
Część nr …… - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp

Wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych

Nazwa i typ jednostki sprzętowej

1

Remonter

Producent:
Typ:

2

Samochód ciężarowy
(nośnik remontera)

Marka:
Nr rejestracyjny pojazdu:

Ilość
sztuk

Informacja
o podstawie
dysponowania *

*

Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi zasobami np. własność, dzierżawa, najem, leasing, użyczenie itp.
W przypadku gdy potencjał techniczny będzie udostępniony wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 3 tabeli należy
wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym 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. Dołączone dokumenty
winny potwierdzać:
1)
2)
3)
4)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Miejscowość …………………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
NA KAŻDĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NALEŻY SPORZĄDZIĆ ODDZIELNY WYKAZ I WSKAZAĆ INNY SPRZĘT
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Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonawca:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE2
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie
k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami, oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że:
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)*
2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów należących do grupy*:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość …………………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………….…………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2

Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
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Załącznik nr 8 do SIWZ – Umowa … – Projekt

UMOWA NR ……../2020
W dniu …………………….. 2020 r. w Dąbrowie, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim, ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 - Zarządem Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11– 200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiającym
w imieniu którego działa:
Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
a
………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, wpisanym do ………………, w imieniu którego działa:
…………………………………………………
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.
poz. 1843 z późn. zm.) znak: ZDP-DT.3430.1.2020 na wykonanie zadania pn. „Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc emulsją asfaltową i grysami”
zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na
wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na drogach
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
obejmujących
Część 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Bartoszyce i Górowo Iławeckie w ilości szacunkowej 17 000m2 (1
Lp Nr drogi

Nazwa drogi

1

1320N Żelazna Góra – Lelkowo – Kandyty – Górowo Iław.

2

1354N Glądy – Pieszkowo – Tolko

3

1357N Górowo – Babiak

4

1380N Dęby – Toprzyny

5

1382N Wojmiany – Wiewiórki

6

1384N Solno – Bezledy

7

1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy

8

1388N Toplikajmy – Barciszewo – Markiny – dr. kraj. nr 51

9

1400N Krekole – Galiny – Maszewy

10

1402N Kosy – Bajdyty

11

1513N Stega Mała – Zięby

12

1515N Robity – Kandyty – Worławki

13 1517N Augamy – Dzikowo Iławeckie
Poniższy zapis zostanie dostosowany odpowiednio w zależności które zadanie Wykonawca będzie
realizował.
(1
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14

1519N

Górowo Iław. – Dęby – Orsy – Półwiosek

15

1521N

Dr. pow . nr 1386 N Barciszewo – Wojciechy

16

1523N

Dwórzno – Janikowo – Ignalin

17

1537N

Kumkiejmy – Krasnołąka – dr. woj. nr 511

18

1539N

Lejdy – Bezledy

19

1541N

Kosty – Wajsnory – Rodnowo – Kotowo – Rogóż

20

1553N

Posłusze – Bąsze

21

1555N

Kiertyny Małe – Dąbrowa – Bartoszyce

22

1557N

Spytajny – Ardapy

23

1559N

Bartoszyce – Perkujki – Osieka –Galiny

24

1960N

Wyręba – Kiersity – Tolko

Część 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową
i grysami na terenie gmin Sępopol i Bisztynek w ilości szacunkowej 12 000m2 (1
Lp

Nr drogi

Nazwa drogi

1

1390N

Dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo - Szczurkowo

2

1392N

Bartoszyce – Szylina – Smolanka

3

1394N

Witki – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny

4

1396N

Sępopol –Lwowiec – Michałkowo

5

1404N

Grzęda – Reszel

6

1420N

Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo

7

1422N

Bisztynek – Frąknowo - Jeziorany

8

1424N

Tłokowo – Lutry – Sątopy

9

1485N

Księżno – Żardeniki

10

1499N

Kominki - Troksy

11

1565N

Park – Judyty

12

1567N

Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny

13

1571N

Łabędnik – Bisztynek

14

1575N

Sępopol – Różyna – Śmiardowo

15

1579N

Lipica – Smodajny

16

1581N

Dzietrzychowo –Drogosze – Kiemławki Wielkie

17

1956N

Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) - Łędławki

18

1981N

Dr. woj. nr 592 (Sporwiny) – Sątoczno

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi
dokumentami i warunkami w tym ze specyfikacjami technicznymi, które są niezbędne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przetargowej i podpisaniem umowy zapoznał się
z miejscem wykonania robót.
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające
realizację niniejszej umowy.
5. Podane w ust. 1 ilości robót są ilościami szacunkowymi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób wykonujących
wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych czyli operatorów sprzętu
(kierowca samochodu i operator remontera) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Obowiązek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.).
8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców i dalszych podwykonawców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDIG lub innych
równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności w trakcie realizacji
zamówienia. W wezwaniu zamawiający określi zakres żądanych dokumentów określonych w ust. 11.
11. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
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w szczególności3 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
12. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w § 15 ust. 1 pkt 6.
§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 16.10.2020r., z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Po okresie zimowym 2018/2019 tj. do dnia 30.06.2020r. – Wykonawca wykona nie mniej niż 70%
(wartościowo) zakresu robót.
3. W okresie jesiennym tj. od 01.09.2019r. do 16.10.2020r. – Wykonawca wykona pozostałą część
zakresu robót.
§3
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 266
z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.
4. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy.
5. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż
wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub wykonania
dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione
wątpliwości, co do ich jakości.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
………………………………… złotych brutto, (słownie złotych: …………………………………………………………...)
netto ……………………………………….. złotych, podatek VAT [………%] ……………………………………złotych.

Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
3
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2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty według cen jednostkowych
netto …………………………………. zł/m2;
3. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe za roboty wykonane i odebrane zgodnie z § 11 umowy
w oparciu o wystawione faktury częściowe. Faktury wystawiane będą nie częściej niż co 15 dni i nie
rzadziej niż co 30 dni. Podstawą do wystawienia faktur częściowych są protokoły częściowego
odbioru robót.
Wykonawca będzie wystawiał faktury wg. poniższych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,
NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy wystawiona
faktura.
Faktury będą dostarczane na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na
podstawie bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót.
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty przekazane będzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wystawionych faktur należnych Zamawiającemu kar
umownych.
8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Zamawiający będzie
płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym
uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz Podwykonawców lub dalszych
podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu
wraz z wystawioną fakturą:
1) zestawienia zobowiązań Wykonawcy
podwykonawców,

wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych

2) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktur
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
3) dowodów dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom należności wynikających z faktur; dowody te należy przedłożyć
Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Dowodem potwierdzającym rozliczenie się Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą jest:
1) oświadczenie podwykonawcy o terminowej zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem terminu i wysokości
wypłaconego wynagrodzenia, lub
2) kopie dowodów dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla
których upłynął już termin płatności.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Przetarg nr ZDP-DT. 3430.1.2020
Opracowanie: ZDP w Dąbrowie k/Bartoszyc
- 34 -

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa
w pkt 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w
pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.
10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.
11. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego
dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert
dostępnej pod adresem: https://pefexpert.pl/, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)
Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.
Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się
dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.
Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF
zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu
terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający
informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach:
7:00 – 15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami
pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona
doręczona w następnym dniu roboczym.
12. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektroniczny, za
wyjątkiem faktury.
§5
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia kiedy
warunki atmosferyczne będą odpowiednie do prowadzenia robót jednak nie później niż do dnia
14.04.2020r.
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać będzie się sukcesywnie.
§6
1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru uprawnionego do rozliczenia i odbiorów robót w osobie
……………………….…………, Nr uprawnień budowlanych ………………………………………….
2. Do zadań Inspektora Nadzoru należy m.in.:
1) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz
obowiązującymi Polskimi Normami,
2)

sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

3)

potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad.

3. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………….........................................,
Nr uprawnień budowlanych ………………………
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4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy,
o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z odpisem jego uprawnień budowlanych i kopią
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za zgodą
Zamawiającego.
6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że
nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej
osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową. Teren robót należy oznakować znakami A-14
„roboty drogowe”, B-33 „ograniczenie prędkości” i A-28 „sypki żwir”.
§8
1. Wyszczególniony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) umową;
2) warunkami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych:
− Wymagania ogólne – D M 00.00.00;
3)
4)
5)
6)
7)
8)

− Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – D 05.03.17;
złożoną ofertą;
specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i szczególną starannością,
przepisami bhp i ppoż
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
− prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego,
− profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót,
− wykonywanie robot w sposób zgodny ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
− na terenie budowy przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
− prowadzenie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz
ograniczy utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzonych robót.
3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego
poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa
procesowego.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
zgodnej z przedmiotem umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy przedłożyć zamawiającemu polisę
ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia.
3. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodne z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego
kontynuację ubezpieczenia.
§10
Roboty objęte niniejszą umową Wykonawca zakończy i zgłosi do odbioru końcowego do dnia 16.10.2020r.
§11
1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
a) odbiór częściowy
b) odbiór końcowy
c) odbiór pogwarancyjny
3. Ustala się, iż odbiory częściowe odbywać się będą nie częściej niż co 15 dni i nie rzadziej niż co 30
dni.
4. Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań i po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.
5. Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć:
a) tabelę elementów rozliczeniowych,
b) receptury i ustalenia technologiczne,
c) wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
d) atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów.
6. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru.
§12
1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, w protokole o którym mowa
w ust. 1 Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich
usunięcie.
3. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru
końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek.
4. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy
Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej
i technicznej przedmiotu umowy,
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może zażądać rozebrania elementów przedmiotu umowy z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez
dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpić od umowy.
§13
1. Na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu
rękojmi i gwarancji jakości na okres 7 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót lub
od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,
3. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego. Termin odbioru Zamawiający
zobowiązany jest wyznaczyć na 30 dni przed upływem okresu gwarancji i zawiadomić o nim
Wykonawcę co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru sporządza
Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad
lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie określonym
w protokole. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych w protokole
ponosi Wykonawca.
4. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru
pogwarancyjnego.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§14
1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał osobiście / osobiście i za pomocą
podwykonawców.
Następujący zakres robót Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom:
………………………………………….
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający w terminie 7 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane gdy:
1) zapisy umowy nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy
z umową między Zamawiającym a Wykonawcą;
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w §2 ust. 1;
5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego należności Wykonawcy;
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6)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

umowa zawiera zapisy dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy;
7) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy
lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania
tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz wymogów zatrudnienia przez
podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób o których mowa w § 1 ust 7 na umowę o
pracę;
8) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego
zakresu robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę;
9) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są sprzeczne
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 5.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy
wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 zł.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię
każdej zmiany umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Zapisy ust. 5 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

14. Zamawiający

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia
na roboty budowlane.
15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
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16. Zamawiający

17.

18.

19.

20.

dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy.
W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi
umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen
jednostkowych określonych umową.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała
kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających
z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest
bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację umowy o podwykonawstwo.
§15

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
1) za zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jaki
upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót;
2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od
ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty
3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
4) nieprzedłożenia
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem
kopii
umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o którym mowa w § 14 ust. 7 i ust. 10
- w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdą
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdą umowę.
6) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie
umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę – w wysokości 2 000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia;
Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu
cywilnego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.
§16

1. Zmiana postanowień i uzupełnienie treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:
2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy –
na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego;
2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli
takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć
należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia;
b) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwający łącznie ponad 14 dni,
2.3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
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a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian
obowiązujących podatków;
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 ppkt a i b dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem
złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
§17
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
15 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest
dochowanie terminu zakończenia robót,
4) Wykonawca podzleca całość robót bez zgody Zamawiającego,
5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy,
6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę.
7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, w terminie 7 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na
celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
2) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym
należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
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3) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia;
4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione.
5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6) Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
nastąpi na podstawie:
a) Kosztorysu ofertowego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysów
ofertowych Wykonawcy i ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.
§18
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
§19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
§20
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom Sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§21
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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