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ZAMAWIAJĄCY :

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W RYBNIKU
44-200 RYBNIK ul. Jankowicka 49

Nr postępowania :

ZP-SM/07DP/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na : Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina
CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY
OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" (Dz.U.2017.1579-t.j. ze zm.)

Symbol CPV :

Sporządziła :
Gabriela Danel

Zatwierdził :
Dyrektor
inż. Bernard Simon

45 22 10 00-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli
45 11 12 00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
roboty ziemne (przedmiot dodatkowy)
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ, Specyfikacja) zawiera:

Rozdział I:

Instrukcja dla Wykonawców (IDW).

Rozdział II:

Formularz Oferty wraz z Formularzem stanowiący treść oferty:

Załącznik Nr 1:

Formularz Oferty

Załącznik Nr 2:

Formularz Kosztorys ofertowy.

Rozdział III:

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 1:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ.

Załącznik Nr 2:

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 Pzp
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ.

Załącznik Nr 3:

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja)
- KAŻDY WYKONAWCA, KTÓRY POLEGA NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ.

Załącznik Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej (propozycja)
– SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania ) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA
w art. 86 ust. 5 USTAWY PZP.

Rozdział: IV:
Załącznik Nr 1:

Istotne postanowienia umowy (IPU).
Gwarancja jakości.

Rozdział V:

Dokumentacja projektowa.

Rozdział VI:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
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Rozdział I SIWZ

Instrukcja dla Wykonawców
1.

Informacja o zamawiającym. ( art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp )
Zamawiającym jest :
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
adres strony internetowej: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl
REGON 276285655
Adres do korespondencji w sprawie Zamówienia: ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32 42 27 479
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: zdp@powiatrybnicki.pl

2.

Tryb udzielania zamówienia. ( art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp )
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp", przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.

Opis przedmiotu zamówienia. ( art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp )
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej
nr 5608S w m. Sumina, km 1+322,70 realizowane w ramach zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 5608S odcinek
od skrzyżowania z ul. Kolejową w Suminie do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie.
Zakres robót ogólnych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze;
b) rozbiórkę istniejącego przepustu;
c) wykonanie części przelotowej przepustu wraz z obudową wlotu i wylotu;
d) uporządkowanie terenu
Zakres rzeczowy robót podstawowych.
Przepust drogowy:
− wykonanie części przelotowej z rur z betonu zbrojonego o średnicy 120 cm;
− obudowa wlotu i wylotu przepustu, ilość betonu – 6,2 m3;
− zasypanie wykopów piaskiem – 98 m3,
− montaż poręczy z rur stalowych – 4,0 m,
Część drogowa:
− wykonanie warstw podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 25cm i 15 cm – 53 m2,
− wykonanie warstw bitumicznych: podbudowy 6 cm – 53 m2, w-wy wiążącej 5 cm – 51 m2, w-wy ścieralnej 5 cm – 50 m2,
− wykonanie ubezpieczenie skarp płytami betonowymi – 13 m2
Parametry przepustu:
− długość części przelotowej - 14,0 m
− światło
- 120 cm
− kąt skrzyżowania
- 76 stopni
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziałach IV - VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia.
Ww. roboty winny być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą Tom V, z zasadami i warunkami określonymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Tom VI oraz w formularzu umowy (Istotne
postanowienia umowy) stanowiącym Tom IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści
również „SIWZ” lub „specyfikacją”.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny
dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
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W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Kierownika robót potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
Materiały użyte do budowy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2016 poz.1570 – t.j. ze zmianami) lub posiadać ważne Aprobaty Techniczne/KOT IBDIM.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przekopów kontrolnych w celu dokładnej lokalizacji
istniejących sieci oraz do ich odpowiedniego zabezpieczenia. Prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej
nie związanej z funkcjonowaniem drogi należy prowadzić pod nadzorem właściwych dla danych urządzeń administratorów.
Koszty nadzorów i odbiorów urządzeń należy ująć w kosztach ogólnych realizacji Przedmiotu umowy.
Organizacja ruchu drogowego.
Wykonawca, każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu, jest zobowiązany do powiadomienia
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku i Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku o terminie wprowadzenia w/w zmiany
na 7 dni przed jej wprowadzeniem.
Organizacja ruchu drogowego w okresie zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów.
Okres zamknięcia drogi określony przez Wykonawcę w Ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca w tym okresie zobowiązany jest do oznakowanie i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie opracowanym
i zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem czasowej zmiany organizacji ruchu.
Schemat oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zamieszczono w Rozdziale V Specyfikacji.
Oznakowanie trasy objazdu w okresie zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów leży po stronie Zamawiającego.
Organizacja ruchu drogowego w okresie prowadzenia robót przy zachowaniu ruchu pojazdów.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót w tym okresie, na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania
zatwierdzenia Projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ze zmianami.
Oznakowanie i zabezpieczenie odcinka drogi w okresie prowadzenia robót przy zachowaniu ruchu pojazdów
leży po stronie Wykonawcy.
Organizacja ruchu pieszych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków i zgodnego z przepisami zabezpieczenia ruchu pieszych w całym
okresie wykonywania robót.
Aspekty społeczne.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich
robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w Rozdziale IV SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie
dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane
wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku
przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 Rozdziału V
SIWZ). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia.
1) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Podwykonawstwo
a) Wykonawca może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.
b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
c) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 8.9.(wskazania należy dokonać w „Formularzu Oferty”
stanowiącym Załącznik nr 1 Rozdziału II do SIWZ).
d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Rozdziale IV SIWZ.
Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
4.

Termin wykonania zamówienia ( art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp )
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
podpisania umowy.

5.

Warunki udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp)
5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu oraz spełniający określone przez Zamawiającego
warunki w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające
na budowie lub przebudowie lub remoncie przepustu drogowego o parametrach;
- długość przepustu nie mniejsza niż 12 metrów,
- światło przepustu nie mniejsze niż 100 centymetrów.
b) Osób:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek jeśli wykaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia, legitymującą
się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Wskazana osoba pełnić będzie funkcję Kierownika robót mostowych i musi spełniać następujące wymagania:
1) minimalne kwalifikacje:
posiadanie uprawnień budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) minimalne doświadczenie:
posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu co najmniej jednego zadania od rozpoczęcia robót do wykonania
(zakończenia) zadania, polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie przepustu drogowego
o parametrach nie mniejszych od: 12 metrów dla długości przepustu, 100 centymetrów dla światła
przepustu, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych lub Inspektora nadzoru
specjalności inżynieryjnej mostowej.
Za przepust Zamawiający uzna przepust w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (D.U 2000.63.735 ze zm.)
Za remont przepustu drogowego Zamawiający uzna roboty polegające na co najmniej wymianie części przelotowej przepustu
o długości nie mniejszej niż 12 metrów i świetle nie mniejszym niż 100 centymetrów.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych
zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
- określony w ppkt a) musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,
- określony w ppkt b) musi spełniać dowolny z Wykonawców.
5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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6.

Przesłanki wykluczenia wykonawców (art. 36 ust. 1 pkt 5a Pzp.)
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
6.3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym odpowiednio.
6.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacja, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt. 6.5. IDW.

7.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.(art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)
7.1

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia.

7.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. w pkt 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą w formie pisemnej
i zgodnie z wzorem Formularzy zamieszczonych w Rozdziale III niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 i nr 2).
7.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia został zamieszczony w Rozdziale III niniejszej SIWZ (załącznik nr 4).
7.4. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 z uwzględnieniem art. 87 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.,
7.6. Jeżeli jest to niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
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7.7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) wykazu 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.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy.
7.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.1) a) IDW budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt 7.7.2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.10. Dokument, o których mowa w pkt 7.9. IDW powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.10 IDW stosuje się.
7.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz
z 2016 r. poz. 352).

8.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
8.1. Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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. Propozycja treści zobowiązania
stanowi Załącznik Nr 3 do Rozdziału III SIWZ.
8.2. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.3. IDW
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8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia w zakresie podlegającym
udostępnieniu.
8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
do wykluczenia, zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe, o których mowa w pkt 8.1 IDW.
8.6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia właściwych dokumentów wskazanych w pkt.
7.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.
8.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 IDW.
8.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
8.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na etapie postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

9.

Informacja dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja).
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.3. IDW,
natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 5.2. IDW.
9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa
w pkt. 7.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak wykluczenia.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 7.3 IDW składa każdy z Wykonawców.
9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani na wezwanie zamawiającego
złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7., przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.7.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/ którzy
wykazuje/ą spełnienie warunków w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2. IDW.
2) dokument, o którym mowa w pkt. 7.7.2) składa każdy z nich.
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10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
(art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp)
10.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy ustanowionych poniżej w pkt 10.3. – 10.6.
10.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
10.5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.1 IDW należy złożyć w oryginale.
10.6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10.4., składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia z a zgodność z oryginałem, w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kpię dokumentu za zgodność z oryginałem), dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca – odpowiednio w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
10.7. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innych niż oświadczenia
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10.9.Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ
Wniosek należy skierować na adres zamawiającego podany w pkt 1. IDW i przekazać zamawiającemu zgodnie z dokonanym
wyborem sposobu komunikowania się z zamawiającym, o którym mowa w pkt 10.1. IDW.
Adresy i nr faksu podano w pkt 1 IDW.
Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań również w wersji edytowalnej na adres e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl
10.10 Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
przekazując treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej,
nie ujawniając źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej,
na której udostępniono SIWZ.
10.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców przed składaniem ofert.
10.13. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach przedmiotu zamówienia – Gabriela Danel,
- w sprawach procedury przetargowej – Dominika Skowronek.
fax. 32 42 27 479, e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl
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11. Wymagania dotyczące wadium. (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp)
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 800,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc
osiemset).
11.2

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Żorach, nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres
związania ofertą.
11.4.

W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek
bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.6.

12.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą. (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.

Opis sposobu przygotowania oferty. (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp)
13.1 Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
13.2 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem
tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
13.3 Ofertę stanowi wypełniony formularz “OFERTA” zamieszczony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji
wraz z Kosztorysem ofertowym, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 Rozdziału II.
13.4.Wraz z ofertą należy złożyć :
1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.2.IDW;
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
Dokumenty winny być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
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13.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.6 Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ,
zaleca się aby były sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.7 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.8 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
13.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona
informacja o ilości stron.
13.10 . W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i oddzielnie ponumerowane.
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 być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13.11. Ofertę należy umieści w zamkniętym opakowaniu i zaadresować na adres zamawiającego podany w pkt 1 IDW
oraz oznaczyć :
Oferta na : Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina
CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70
Nie otwierać przed dniem 25.05.2018r. godz. 0915.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.
13.12. Wymagania określone w pkt 13.9. – 13.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem
oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
13.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93
ust. 4 ustawy Pzp.
13.14. Zmiana i wycofanie ofert.
Przed terminem składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać swoją ofertę.
Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego
Zamawiającemu. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta a opakowanie powinno być dodatkowo oznaczone
odpowiednio określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

14.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp)
14.1. Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2018r. o godz. 900.
14.2 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 49, pokój nr 14.
14.3 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.05.2018r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 14.
14.4 Oferty złożone po terminie.
Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Oferty te zostaną niezwłocznie zwrócone
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Wykonawcy, który złożył ofertę.
14.5 Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Koperty oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy "Wycofanie"
nie będą odczytane. Pozostałe koperty zostaną otwarte zgodnie z kolejności jaką wpłynęły do zamawiającego.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, właściwych dla przedmiotowego postępowania.
14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.

Opis sposobu obliczania ceny oferty. (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp )
15.1. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o dokumenty stanowiące rozdziały od IV do VI niniejszej SIWZ.
15.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z treścią
Załącznika nr 2 do Rozdziału II niniejszej specyfikacji stanowiący integralną część oferty.
Kosztorys ofertowy, o którym mowa powyżej należy sporządzić metoda kalkulacji uproszczonej i wypełnić ściśle według
kolejności pozycji w nim wyszczególnionych.
Wykonawca określi odpowiednio ceny jednostkowe netto oraz wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu Załączniku nr 2 (Kosztorys ofertowy), a następnie wyliczy łączną cenę netto, stawkę i wysokość podatku od towarów i usług
oraz cenę oferty brutto. Obliczoną w ten sposób cenę oferty brutto należy następnie przenieść do Formularza Oferty
zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ, Załącznik nr 1 (cyfrowo i słownie).
15.4. Wykonawca nie może korygować ilości robót umieszczonych w formularzu Kosztorysu ofertowego. Wszystkie błędy
ujawnione w SIWZ Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.10.
15.5. Ceny oferty muszą obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami o których mowa w Rozdziałach IV - VI niniejszej SIWZ.
Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Kosztorysie ofertowym nie ujęto w odrębnych pozycjach,
Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Kosztorysie Ofertowym.
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia
(w tym z ewentualnymi wyjaśnieniami, zmianami treści SIWZ), które umożliwi należyte wykonanie zamówienia i skalkulowanie
ceny oferty z należytą starannością.
15.6. Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu Ofertowego oraz cena oferty muszą być wyrażona w walucie polskiej
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, z wyjątkiem
sytuacji określonych w Umowie stanowiącej Rozdział IV SIWZ. Wszystkie rozliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia
będą dokonywane w walucie polskiej.
15.8. Jeśli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie 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 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.
15.9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
Oczywiste omyłki.
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
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– zawiera błędy w obliczeniu ceny,
– wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki określonej pkt. 3).

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)
16.1 Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
- kryterium cena - waga 60 %,
- kryterium okres gwarancji – waga 20 %
- kryterium czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów – 20%
W kryterium cena Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto, maksymalną
liczbę punktów tj. 60 punktów.
Pozostałe oferty uzyskają mniejszą ilość punktów wyliczoną zgodnie z podanym niżej wzorem:
C = ( CN / CO ) x WC
gdzie:
C - ilość przyznanych punktów w kryterium
CN - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
CO - cena badanej oferty w kryterium,
WC – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium cena.

W kryterium okres gwarancji Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość
lub wartość równą najkorzystniejszej, maksymalną ilość punktów tj. 20 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje najmniejszą wartość lub wartość równą najmniejszej w kryterium okres gwarancji
otrzyma 0 punktów.
W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową najkorzystniejszą wartość, wszyscy otrzymają
maksymalną liczbę punktów w kryterium okres gwarancji.
Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zaproponowani wartości pośrednie pomiędzy najkorzystniejszą a najmniej korzystną
otrzymają ilość punktów wyliczoną zgodnie z podanym niżej wzorem:
G = [(GO – Gmin) ÷ (Gmax - Gmin)] x WG
gdzie:
G - ilość przyznanych punktów w kryterium
Gmin. - najniższa wartość w kryterium spośród ofert nieodrzuconych,
Gmax - najwyższa wartość w kryterium spośród ofert nieodrzuconych,
GO – wartość badanej oferty w kryterium,
WG – waga kryterium - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium Okres gwarancji.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy od daty wskazanej w protokole
odbioru ostatecznego.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert w kryterium okres gwarancji wynosi 84 miesiące
od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w jednej z liczb odpowiadających pełnej ilości miesięcy,
tj.: 60, 72 lub 84 miesiące.
Podstawą do oceny ofert w kryterium okres gwarancji będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu Oferty
(Załącznik nr 1 Rozdziału II SIWZ).
Uwaga:
Okres 36-to miesięcznej gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli na zrealizowane elementy zamówienia, obejmujące wykonanie
nawierzchni bitumicznych, dla których odrębne wymagania określono w Rozdziale IV SIWZ, nie będzie brany pod uwagę przy
ocenie ofert w kryterium Okres gwarancji.

W kryterium czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy, który zaoferuje
najkorzystniejszą wartość lub wartość równą najkorzystniejszej, maksymalną ilość punktów tj. 20 punktów.
Wykonawca, który zaoferuje najmniejszą wartość lub wartość równą najmniejszej w kryterium czas przystąpienia do robót
otrzyma 0 punktów.
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W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową, najkorzystniejszą wartość, wszyscy otrzymają
maksymalną liczbę punktów w kryterium czas przystąpienia do robót.
Pozostali Wykonawcy tj. Wykonawcy, którzy zaproponowani wartości pośrednie pomiędzy najkorzystniejszą a najmniej korzystną
otrzymają ilość punktów wyliczoną zgodnie z podanym niżej wzorem:
Z = [(ZO – Zmin) ÷ (Zmax - Zmin)] x WZ
gdzie:
Z - ilość przyznanych punktów w kryterium
Zmin. - najniższa wartość w kryterium spośród ofert nieodrzuconych,
Zmax - najwyższa wartość w kryterium spośród ofert nieodrzuconych,
ZO – wartość badanej oferty w kryterium,
ZR – waga kryterium - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium Czas zamknięcia drogi dla ruchu
pojazdów.
Najkrótszy możliwy czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów, wymagany przez zamawiającego wynosi 5 dni.
Najdłuższy możliwy czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów, wymagany przez zamawiającego wynosi 9 dni.
Wykonawca może zaproponować Czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów w jednej z liczb odpowiadających pełnej
ilości dni, tj.: 5, 7 lub 9 dni.
Podstawą do oceny ofert w kryterium Czas przystąpienia do robót będzie oświadczenie Wykonawcy, złożone w Formularzu
Oferty (Załącznik nr 1 Rozdziału II SIWZ).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która otrzyma największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P=C+G+Z
gdzie:
P – punktacja, którą należy wyznaczyć;
C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena;
G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja.
Z – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów.

16.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma
największą liczbę punktów wyliczoną z godnie z wzorami określonymi w pkt 16.1.
16.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, 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,
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, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.4. Informację, o której mowa w pkt 16.3, Zamawiający zamieści również na stronie internetowej.

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp)
17.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawca po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
17.2. O terminie złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 17.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

Numer sprawy: 02p/2018

17.3 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której ogólne warunki zostały określone
w Rozdziale IV SIWZ.
17.4. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp)
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. 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. (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)
Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp)
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579-t.j. ze zm.),
zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:
- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych.
Odwołanie
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego;
4. opisu przedmiotu zamówienia;
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wymagania formalne odwołania
Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis.
Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) może wezwać do uzupełniania braków formalnych odwołania (określonych w art. 180
ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem
zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.

Terminy na wniesienie odwołania
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1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego
Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia
otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia
rozprawy.
Odpowiedź na odwołanie
Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona
w formie pisemnej lub ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3
ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów
przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
Cofnięcie odwołania
Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba
umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych
Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna
z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:
1. unieważnić umowę; albo
2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy
w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba może
stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy).
Skarga
Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania
zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 poz. 1529) oraz z 2015 r. poz. 1830publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:
- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
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Postanowienia końcowe
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Numer sprawy: 02p/2018
Rozdział II SIWZ
Załącznik nr 1

..........................................
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.:

Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70,
my niżej podpisani
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej
lub członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ
przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
netto: …………..……. PLN plus podatek VAT …..…..% w wysokości ……..……... PLN co daje cenę brutto ………………..…. PLN
(słownie złotych brutto:………………………………………………………………………………………………………………………..……),
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Kosztorysu ofertowego.
W cenie oferty zostały zawarte wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
5. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ na:
a) okres ………………. miesięcy, z wyjątkiem robót w zakresie nawierzchni bitumicznych;
b) 36 miesięcy, dla robót w zakresie nawierzchni bitumicznych.
Uwaga!
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny oferty zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Rozdział I pkt 16.1. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji
jakości w pełnych miesiącach zawierający się w przedziale od 60 miesięcy do 84 miesięcy, tj.60 miesięcy lub 72 miesiące lub 84 miesiące.

6. Zobowiązujemy się do:
a) wykonania robót wymagających zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów w okresie ………..… dni.
b) przywrócenia przejezdności drogi po upływie okresu wskazanego w ppkt a).
Uwaga!
Czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów stanowi kryterium oceny oferty zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ Rozdział I pkt 16.1.
Wykonawca może zaproponować czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów w pełnych dniach zawierający się w przedziale od 5 dni do 9 dni,
tj. 5 dni lub 7 dni lub 9 dni.
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7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
9. Zamówienie zrealizujemy sami*/zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
............................................................................................................................................................................................................
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom:
...........................................................................................................................................................................................................
(podać firmy podwykonawców).

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
............................................................................................................................................................................................................*)
11. Informujemy, że :
− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,
− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących
towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: ____________________________________________.
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego
to ___________ zł netto *.
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
tel. .......................................... fax ................................... e-mail ……....................................
14. Ofertę niniejszą składamy na .................... stronach.
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

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

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
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Rozdział II SIWZ
Załącznik Nr 2

..............................................................
Pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70

Nr

Poz. Szczegół.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

poz. Specyf. Techn.
1.

2.

3.

Jedn.

Ilość

Wartość
jednostkowa

Wartość robót

miary

jednostek

netto ( zł )

netto ( zł )

4.

5.

6.

7.

Cz. 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE.

1.

D-01.02.04

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralnobitumicznych, głębokość cięcia 5 cm.

m

13,1

2.

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej,
sposobem mechanicznym, grubość nawierzchni 10 cm.

m2

52

3.

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego sposobem
mechanicznym, grubość podbudowy 30 cm.

m2

49

4.

D-01.02.04

Rozebranie elementów betonowych.
Ścianki czołowe na wlocie i wylocie.

m3

3,5

5.

D-01.02.04

Rozebranie umocnienia skarp płytami betonowymi
prefabrykowanymi.
Płyty do powtórnego wbudowania.

m2

9

6.

D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych.

m

5

7.

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki
0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. III - IV.

m3

99

8.

D-02.01.01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych z gruntach
nawodnionych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokość
wykopu do 3,0 m, grunt kat. III – IV.

m3

33

9.

D-01.02.04

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej
80 cm
Rozebranie istniejącej części przelotowej przepustu.

m

13,6
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10.

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi
na odległość 1 km, wraz z kosztami utylizacji.

m3

27,6

11.

D-01.02.04

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
odległości transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi.
Transport dodatkowy 15 – 1 =14 km

m3

27,6

m

14

m3

6,2

Cz. 2 CZEŚĆ PRZELOTOWA PRZEPUSTU

12.

D-03.01.01

Wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych
drogowych podwójnie zbrojonych o średnicy wewnętrznej
120 cm wraz z wykonaniem fundamentu grubości 50 cm
z pospółki żwiropiaskowej o uziarnieniu 0 – 32 mm.
Dopuszcza się zastosowanie rur z tworzyw sztucznych
o średnicy wewnętrznej 120 cm posiadających aprobatę
techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

13.

D-03.01.01

Wykonanie typowych betowych ścianek czołowych.
Ścianki skośne do osi przepustu. Beton klasy C30/37 (B35).

14.

D-02.03.01

Zasypywanie wykopów ze skarpami wraz z zagęszczeniem
grunt kat. I – III.
Uwzględnić koszt piasku.

m3

98

15.

D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III – IV
ułożonego wzdłuż nasypu. Grunt z wykopu.

m3

2

16.

D-02.03.01

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
grunt kat. III.

m3

2

Cz. 3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

17.

D-04.01.01a

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne do nośności E2 ≥ 45 MPa., grunt kat. II – IV.

m2

53

18.

D-04.04.04a

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0 – 63 mm,
warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
z zagęszczeniem do nośności E2 ≥ 140 MPa.
Podbudowa w miejscu przekopu.

m2

53

19.

D-04.04.04a

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
z zagęszczeniem do nośności E2 ≥ 180 MPa
Podbudowa w miejscu przekopu.

m2

53

Numer sprawy: 02p/2018

20.

D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralni-asfaltowych
AC22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego.

m2

53

21.

D-04.03.01

Skropienie podbudowy asfaltem drogowym.

m2

51

22.

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
grysowej, standard I, AC 16W, warstwa wiążąca,
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

m2

51

23.

D-04.03.01

Skropienie podbudowy asfaltem drogowym.

m2

50

24.

D-05.03.05

Ułożenie na obciętych krawędziach jezdni warstwy ścieralnej
taśmy dylatacyjnej,drogowej o przekroju 40 x 5 mm.

m

21

25.

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
grysowej, standard I, AC 11S, warstwa ścieralna.
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

m2

50

m

4

Cz. 4 PORĘCZE OCHRONNE

26.

D-07.06.02

Montaż poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem
i przeciągami z rur stalowych o rozstawie słupków co 2,0 m.

Cz. 5 SKARPY

27.

D-06.01.01a

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm
Podsypka pod umocnienie dna i skarp płytami betonowymi.

m2

13,3

28.

D-06.01.01a

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm
dodatek za dalsze 5 cm podsypki.
Łączna grubość podsypki 10 cm

m2

13,3

29.

D-06.01.01a

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi melioracyjnymi.
50 % płyt melioracyjnych z rozbiórki

m2

13,3

30.

D-02.04.01

Plantowanie ( obrabianie na czysto ) skarp i korony nasypów
grunt kat. I - III.

m2

106

31.

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki
0,60 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
z transportem samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km, grunt kat. I - III.

m3

131

Numer sprawy: 02p/2018

32.

D-02.01.01

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km
Odległości transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej, grunt kat. I – IV wraz z kosztami składowania
lub utylizacji.

m3

131

Razem wartość netto (bez podatku VAT):
Podatek VAT (stawka) 23% w kwocie :
Ogółem wartość brutto (z podatkiem VAT) :

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Numer sprawy: 02p/2018

Rozdział III SIWZ
Załącznik nr 1

..............................................................
Pełna nazwa i adres Wykonawcy, w zależności od
Podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

..............................................................
Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1ustawy Pzp
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
oświadczam, co następuje:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3.

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

4.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

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.

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Numer sprawy: 02p/2018

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

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Numer sprawy: 02p/2018
Rozdział III SIWZ
Załącznik nr 2

..............................................................
Pełna nazwa i adres Wykonawcy, w zależności od
Podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

..............................................................
Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1ustawy Pzp
dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.2. Instrukcji
dla Wykonawców (Rozdział I SIWZ).

..................................... dnia ........................
.....................................................

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 5.2.
Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SIWZ), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………,
w następującym zakresie: ……………………………………………………..……………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… .
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Numer sprawy: 02p/2018

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

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Numer sprawy: 02p/2018
Rozdział III SIWZ
Załącznik nr 3

..............................................................
Nazwa Podmiotu na zasobach którego
polega Wykonawca

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
UWAGA:
Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 7.5 IDW;
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
• dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu 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

Ja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………… ,
(nazwa Podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……..………
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna itp.)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....……..………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70,
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer sprawy: 02p/2018

d) będę realizował nw. roboty których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału
dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
……………………………………………………………………………………..…………………………….……………….……
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Podmiotu lub osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

Numer sprawy: 02p/2018
Rozdział III SIWZ
Załącznik nr 4

..............................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice
do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina

CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70,
w imieniu Wykonawcy:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy)

oświadczam, że:
1.* nie należę do grupy kapitałowej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23)
ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
2.* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co wskazany poniżej
Wykonawca(y), którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu:
L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

..................................... dnia ........................
.....................................................
(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejsze oświadczenie (Formularz załącznika nr 4 Rozdziału III SIWZ) Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 i 14.6. IDW. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników
spółki cywilnej.

Numer sprawy: 02p/2018
Rozdział IV SIWZ

Istotne postanowienia umowy (IPU)
zawarta w dniu ……………….. w Rybniku pomiędzy Powiatem Rybnickim reprezentowanym przez :
inż. Bernarda Simon - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku działającego z upoważnienia zawartego w Uchwale nr 423/LXXXVI/06
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24.05.2006r. ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 201/XXXI/08, w dalszym ciągu zwanym
"Zamawiającym", a :

zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :
1.
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579-t.j. ze zm.).
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego - została
zawarta umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie przepustu drogowego
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5608S w m. Sumina, km 1+322,70 realizowane w ramach zadania
pn.: Remont drogi powiatowej nr 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Suminie do skrzyżowania z ul. Wolności
w Suminie.

zwanej w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”.
2. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy szczegółowo określają stanowiące integralną część niniejszej umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w skład której wchodzą m.in.
− Instrukcja dla Wykonawców,
− Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
− Dokumentacja projektowa,
2) Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym,
3) Wykaz potencjał kadrowy Wykonawcy,
4) Gwarancja Jakości.
3. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o którym mowa wyżej jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
Terminy realizacji umowy
§ 2.
1. Strony ustalają terminy realizacji:
1) przekazanie terenu budowy, z zastrzeżeniem ust. 2, nastąpi do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - nastąpi w ciągu 4 dni od dnia przekazania terenu budowy.
3) czas zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów potrwa nie dłużej niż ……….. dni (zgodnie ze złożoną ofertą).
4) zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego
nastąpi do dnia ………………. (30 dni od dnia podpisania umowy).
5) za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie
przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w pkt 4) oraz złożenie w ciągu 14 dni od tego terminu
dokumentów wymienionych w par.15 ust. 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu kopię opracowanego
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Numer sprawy: 02p/2018

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych
w ust. 1 pkt 3 i pkt 4, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Taka zmiana umowy
może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w drodze pisemnego aneksu do
Umowy. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa w zdaniu pierwszym, uznane zostaną w szczególności:
1) Działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej lub katastrofę naturalną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (D.U 2014 poz. 333),
2) Katastrofa w ruchu lądowym lub powietrznym spowodowana z winy osób bądź podmiotów innych niż Wykonawca
lub podwykonawca.
Sposób wykonania przedmiotu umowy
§ 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 (t.j. - Dz.U.2016r. poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót
określonymi w STWiORB.
4. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2013r. poz. 21) oraz zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamknięciu drogi dla ruchu pojazdów na co najmniej 7 dni przed dokonaniem zamknięcia.
Powiadomienie należy faksem na nr 32 42 27 479 lub pocztą elektroniczną na adres: zdp@powiatrybnicki.pl.
6. Zamknięcie drogi, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić na podstawie pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Wynagrodzenie
§ 4.
1. Zamawiający za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:
………………….. zł,
słownie : ………………………………………………………………………………… złotych.
W cenie uwzględniono 23 % podatek VAT w kwocie ………..........zł, przy czym cena umowna netto wynosi: ……………… zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostało wyliczone w oparciu o Kosztorys ofertowy.
3. Rzeczywiste wynagrodzenie zostanie Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 5
i § 6 Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku gdy będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
ilości robót – jednostek przedmiarowych uwzględnionych w kosztorysie ofertowym, mogą ulec zmianie.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, dokonanej ustawowo po zawarciu umowy, strony przewidują zmianę wynagrodzenia
poprzez jego zmniejszenie albo zwiększenie, o różnicę pomiędzy podatkiem VAT wyliczonym według stawki obowiązującej w dniu
zawarcia umowy a podatkiem VAT wyliczonym według stawki ustalonej w drodze zmiany ustawy.
6.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury
zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót
musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie
z postanowieniami § 6 Umowy .
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3. Należność z tytułu faktury będzie regulowana z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy nr:
………………………………………………………………...
4. Faktura, o której mowa w ust. 1 powinna być wystawiona na nabywcę:
Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik NIP 642 31 97 094,
natomiast odbiorcą oraz adresem dostawy faktury pozostaje: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
5. Faktura, o której mowa w ust. 4 będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
6. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§6
1. W przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp i niezbędne do wykonania roboty
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym używana jest
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
2. W przypadku gdy zajdą okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp i niezbędne do wykonania roboty
nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen
jednostkowych tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie
podane w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 2. Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość
wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
Obowiązki stron
§ 7.
1. Zamawiający zobowiązany jest do :
1) przekazania wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego i dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy;
2) przekazania terenu budowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o terminie tego przekazania;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4) dokonania czynności odbioru końcowego i pogwarancyjnego;
6) sporządzenia protokołu z czynności odbiorów robót, który określa sposób i termin usunięcia ewentualnych wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa budowlanego;
2) opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenia kopii Zamawiającemu
3) ubezpieczenia od wszelkiej odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót;
4) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
5) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z przepisami oraz dbania o stan oznakowania przez cały czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;.
6) pozyskania miejsca oraz zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza robót;
7) zapewnienia ciągłości ruchu pieszego z zastosowaniem normatywnych zabezpieczeń tego ruchu;
8) zabezpieczenia znaków granicznych działek;
9) odtworzenia, z godnie z obowiązującymi procedurami, znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzenia
robót;
10) utrzymanie porządku na terenie budowy a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego
i nadającego się do użytkowania,
11) zapewnienia obsługi geodezyjnej ;
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12) zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;
13) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;
14) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu i utrzymania
w należytym stanie oznakowania i zabezpieczenia ;
15) kontroli jakości wbudowanych materiałów i robót;
16) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
17) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego
i pogwarancyjnego oraz zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.
18) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne
związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w zakresie czynności opisanych w ST D-M.00.00.00 Wymagania
Ogólne. Obowiązek ten, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Pracownicy uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy
§ 8.
1. Po stronie Zamawiającego roboty nadzoruje : ………………………………..
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.
3. Wymieniony w pkt. 1 inspektor nadzoru oraz Wykonawca nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza kosztorys ofertowy Wykonawcy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji robót będzie Kierownik robót: ……………………………………………………. ,
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo budowlane.
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą
osoby na funkcję Kierownika robót. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
robót.
7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika robót nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§ 9.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę personelu Wykonawcy lub podwykonawcy - osób wykonujących
prace fizyczne w ramach robót budowlanych objętych umową przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. Zamawiający w celu sprawdzenia realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 18) uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów:
a) oświadczania 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
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na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

oraz podpis osoby

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie najbardziej aktualnych
druków RCA – zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w zakresie
potwierdzenia wymogów opisanych w § 7 ust. 2 pkt. 18) umowy i dokonywania ich oceny;
2)
3)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane powyżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w § 7 ust. 2 pkt. 19) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w § 10 Umowy. 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 § 7 ust. 2 pkt. 18) czynności.
Kary umowne
§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku
do terminu wskazanego w, § 2 ust 1 pkt 4), z wyjątkiem sytuacji określonych w § 2 ust 4 niniejszej Umowy
2) w razie przedłużenia okresu zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów ponad okres określony § 2 ust. 1 pkt 3) w wysokości 500 zł
za każdy dzień przedłużenia, ), z wyjątkiem sytuacji określonych w § 2 ust 4 niniejszej Umowy
3) za opóźnienie w przystąpieniu do robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2) w wysokości 200,00 złotych,
za każdy dzień opóźnienia;
4) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust 1.
5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami §11,
w wysokości 300,00 zł za każde zdarzenie,
6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie,
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, w wysokości 300,00 zł za każde zdarzenie,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 300,00 zł za każde zdarzenie
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 300,00 zł za każde zdarzenie.
10) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 2 pkt 18) niniejszej umowy czynności w wysokości kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) - za każde stwierdzone naruszenie.
11) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez
Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie.
12) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi
- w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie
z postanowieniami § 15 Umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
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3. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne w związku z niedotrzymaniem
warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z
przyczyn, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

Podwykonawcy
§ 11.
1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie z SIWZ oraz Ofertą.
2. Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem swoich Podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że zaproponowany nowy Podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż
wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia Aneksu do Umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji.
6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 6 zgłasza do niego pisemne
zastrzeżenia w przypadku, gdy:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo
będzie dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 lub stanowi zagrożenie wykonania
robót budowlanych w określonym w § 2 terminie;
c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego
lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją
niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji
Zamawiającego;
e) umowa nie zawiera cen;
f) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla Zamawiającego.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
10. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
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11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopie 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 netto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
13. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 12 również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące
materiałów składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
14. W przypadku umów, o których mowa w ust.12 zawierających zapisy odnośnie terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-14 stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym
zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie
z podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wraz z faktura obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie
zapłaty całości należnego mu wynagrodzenia.
17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.
18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
19. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 Zamawiający poinformuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo
2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) Dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie
umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności
przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem
ust. 24, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu
Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.
24. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 23, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości
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robót zlecanych Podwykonawcom, lub na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu
oświadczeniami, o których mowa w ust. 23, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym w harmonogramie
robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot.
25. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 4) niniejszej umowy.
Gwarancja i rękojmia
§ 12.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………………. lat. (zgodnie ze złożona ofertą)
z wyjątkiem części przedmiotu umowy obejmującej bitumiczne nawierzchnie jezdni. Okres gwarancji na wykonane nawierzchnie
bitumiczne jezdni wynosi 3 lata.
Warunki udzielonej gwarancji określa Gwarancja jakości, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4).
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresach określonych w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę odpowiednio
przed upływem tych okresów.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza umowa wraz z Gwarancją jakości stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu
art.577 § 1 k.c.
5. Okresy rękojmi za wady są równe odpowiednim okresom wskazanym w ust. 1.
6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego.
7. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się jak określono w ust. 6, a także:
a) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy,
b) dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

Odstąpienie od umowy
§ 13.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy
2) Wykonawca nie przystąpił do przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
4) Wykonawca dopuścił się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 21 dni, licząc od upływu terminu
wskazanego w §2 ust. 1 pkt 4).
5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy,
7) Wykonawca, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany postępowania, realizuje roboty przewidziane niniejszą
Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, STWiORB, lub niniejszą Umową,
8) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
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2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło
odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych
w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Ubezpieczenia
§ 14.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia na cały okres realizacji niniejszej umowy,
których zakres przedmiotowy obejmować będzie co najmniej roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
ze zdarzeniami losowymi, w tym następstwami nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót
objętych niniejszą umową na kwotę stanowiącą równowartość wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy w odniesieniu do
jednego zdarzenia, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w tym działalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia.
2. Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy,
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem zapłaty należnej składki.
Kopia stosownej polisy lub polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zapłaty należnej składki stanowić będą załączniki
do niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo odmówić przekazania terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów (polis
ubezpieczeniowych) , o których mowa w ust. 2. Strony umowy zgodnie postanawiają , że zwłoka z tego tytułu będzie traktowana
jako powstała z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót
objętych umową.
5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy
ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak informacji o ciągłości umowy ubezpieczenia
(w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Odbiory robót
§ 15.
1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdego zakresu robót, który zanika lub ulega zakryciu.
2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy roboty określone w pkt. 1 będą gotowe
do odbioru.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,
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o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić
stan poprzedni.
4. Z czynności odbioru końcowego i pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
5. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego
należytego wykonania.
6. W ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą, tj.
a) atesty jakościowe, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane wyroby i materiały zgodnie z Specyfikacją techniczną
i przepisami ustawy prawo budowlane,
b) oświadczenie Kierownika robót zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz obowiązującymi przepisami
i normami,
c) oryginał Dziennika budowy.
d) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia kompletnych i prawidłowo
sporządzonych dokumentów wymienionych w ust. 6.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
9. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istotne wady Strony
potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, po uprzednim dodatkowym wezwaniu, usunie je
Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
11. Jeżeli w toku czynności końcowego stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
12. Ustala się, że odbiory pogwarancyjne robót zostaną rozpoczęte w terminie na 21 dni przed upływem okresów gwarancyjnych.

Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnej
negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany Umowy będą mogły
nastąpić w następujących przypadkach:
1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne 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 Umowy uważać się będzie
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych;
3. odnalezienia na terenie realizacji przedmiotu umowy niewybuchów lub niewypałów, które uniemożliwią prowadzenie robót;
4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia
lub świadczenia Stron;
4.

Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 i 7 i §11 ust. 4 niniejszej umowy, wymagają podpisanego przez obie strony aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu i faksu.
W przypadku niezrealizowania tych zobowiązań, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się
za doręczone.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY :

WYKONAWCA :

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

........................................................
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Rozdział IV SIWZ
Załącznik nr 1

Gwarancja Jakości
Dotyczy:

Przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5608S odcinek Gaszowice – Sumina
w m. Sumina km 1+322,70

GWARANTEM jest: (nazwa , adres ……………………………………………………………………………………..) będący Wykonawcą.
Uprawniony z tytułu gwarancji jest Powiat Rybnicki działający przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą przy
ul. Jankowickiej 49, 44-200 Rybnik, zwany dalej Zamawiającym.
1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy dotyczącej przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi
powiatowej nr 5608S odcinek Gaszowice – Sumina w m. Sumina km 1+322,70, określonego w Umowie oraz innych
dokumentach będących integralną częścią Umowy.
1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Gwarancji jakości za cały przedmiot Umowy, w tym także
za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich
zobowiązań, o których mowa w pkt. 2.2
1.3. Termin gwarancji wynosi ……. lat, zgodnie z ofertą Wykonawcy i nie dotyczy wykonanych nawierzchni bitumicznych jezdni.
Termin gwarancji na wykonane nawierzchnie bitumiczne jezdni wynosi 3 lata.
1.4. Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.
2. Obowiązki i uprawnienia Stron.
2.1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy , a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy
była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;.
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał
Zamawiający ma skutek wystąpienia wad;
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolną
od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości
0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4w ust . 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolne od wad
w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).
2.2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wad, przy czym usunięcie wady może nastąpić
również przez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1. c);
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1. d);
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1. e);
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.f).
Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody w całości , zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.
2.3. Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej
w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.
3. Tryb usunięcia wad.
3.1. Zakłada się następującą klasyfikację wad:
a) poważne wady – powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak możliwości eksploatacji lub powodujące (bezpośrednio
lub pośrednio) ograniczenie możliwości eksploatacji,
b) pozostałe wady – nie wpływające (bezpośrednio lub pośrednio) na eksploatację.
3.2. Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg poniższych wymagań
technicznych oraz czasowych.
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Rodzaj (klasyfikacja) wad
lub usterek
A.

B.

C.

Poważne wady,
powodujące (bezpośrednio
lub pośrednio) brak
możliwości eksploatacji
Poważne wady,
powodujące (bezpośrednio
lub pośrednio)
ograniczenia możliwości
eksploatacji
Pozostałe wady, nie
wpływające (bezpośrednio
lub pośrednio) na
eksploatację

Wymagany czas reakcji
Potwierdzenia przyjęcia*
zgłoszenia i określenie sposobu
naprawy
Całkowite usunięcie wady
przyjęcia*

Potwierdzenia
zgłoszenia i określenie sposobu
naprawy
Całkowite usunięcie wady

24 h

72 h
24h

7 dni

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 48h
i określenie sposobu naprawy

*Brak

potwierdzenia przez przedstawiciela Wykonawcy przyjęcia zgłoszenia nie powoduje możliwości uchylenia się Wykonawcy
od skutków ważności i skuteczności realizacji obowiązków określonych w pkt. 2.2.
Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
3.3. Usunięcie uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3.4. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie upoważniony
do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady.

4. Komunikacja.
4.1. O każdej wadzie Zamawiający powiadamia Wykonawcę za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną na wskazane
numery faksów i adresy. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest do Zamawiającego również faksem lub pocztą elektroniczną.
W zgłoszeniu wady Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli z punktu 3.2 Gwarancji jakości.
4.2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się na wskazane poniżej numery faksów i adresy:
a) ze strony Wykonawcy – nr faksu ………..……….., adres mailowy ……………………………………….
b) ze strony Zamawiającego – nr faksu …………………., adres mailowy ……………………………………..
4.3. O zmianach adresowych, o których mowa w pkt. 4.2. Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni
od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
4.4. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
5. Postanowienia końcowe.
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5.2. Niniejsza Gwarancja jakości jest integralną częścią Umowy.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji jakości wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Udzielający gwarancji upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………..
(imię i nazwisko / pieczątka imienna)

…………………………………………..
(podpis)
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ROZDZIAŁ V
Dokumentacja projektowa
- oddzielny folder

R O Z D Z I A Ł VI
Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych
- oddzielny folder

