Znak sprawy: PZD-ZP-3703/08/02/2019

Zamawiający:
POWIAT BEŁCHATOWSKI
REPREZENTOWANY PRZEZ

DYREKTORA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W BEŁCHATOWIE
ul. PABIANICKA 17/19, 97-400 BEŁCHATÓW

PRZETARG NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
„Wykonanie robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni
drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I
oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”
Postępowanie o wartości do kwot określonych w art. 11 ust.8
Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Bełchatów, 09 lipca 2019 r.

1

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
1. Nazwa Zamawiającego: Powiat Bełchatowski

reprezentowany przez Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie;
2. Adres: ul. Pabianicka 17/19, 97 – 400 Bełchatów, woj. łódzkie;
3. REGON: 590648422;
4. NIP: 769 220 47 21;
5. Miejsce składania ofert i wszelkiej korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg
w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
6. Tel/fax: 44 632 79 14;
7. Strona internetowa: www.pzd.powiat-belchatowski.pl
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. (dalej zbiorczo korespondencja) były kierowane pisemnie na adres
Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli jej treść dotarła na adres i w godzinach pracy Zamawiającego i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
6. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami Justyna Kostrzewa-Radka - w zakresie merytorycznym, tel. (44) 632 -79 - 14 (wew. 23),
Kamila Dobrzańska - w zakresie proceduralnym, tel. (44) 632 -79 - 14 (wew. 19)
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 A, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00 – 14:00.
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III. Oznaczenie Wykonawcy i terminologia.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
IV. Tryb udzielania zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1025).
V. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Roboty budowlane – Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w ciągu
drogi powiatowej nr 1918E na odc. Trakt Puszczański – Osiny polegające na wykonaniu
cienkiej warstwy z mieszanki mineralno – emulsyjnej układanej na zimno typu
„SLURRY SEAL”
Planowana powierzchnia jezdni do odtworzenia to 9 600 m²
Szerokość odcinka: 6,00 m
Długość odcinka: 1 600 m
Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV: 45233220-7
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem
stanu pierwotnego nawierzchni jezdni polegających na wykonaniu cienkiej warstwy gr. 2 cm
z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu „SLURRY SEAL” układanej na zimno w ciągu drogi
powiatowej nr 1918E na odc. Trakt Puszczański – Osiny w kilometrażu od 2+500 do 3+300 –
odcinek I oraz 3+301 do 4+100 – odcinek II o szerokości 6 m.

Ofertę należy sporządzić w oparciu o wycenę własną po zapoznaniu się Wykonawcy
z warunkami w terenie.
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3. Wymóg zatrudnienia.
Na podst. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
730 z późn. zm.) osoby wykonujące prace fizyczne związane z wykonaniem nawierzchni typu
„SLURRY SEAL”.
Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawcę:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane powyżej objęte
przedmiotem zamówienia, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w całym okresie
wykonywania czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotowy
wymóg nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad
realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren
realizowanych robót budowlanych.
2) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres
realizacji czynności wynikających z zakresu przedmiotu umowy. W przypadku zmiany osób
w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz tych
osób. 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji
zamówienia takie jak np.:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
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to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
e) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 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 czynności.
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f) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Za dopuszczalną w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych formę zatrudnienia, Zamawiający uzna także zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę tymczasową, która stanowi szczególny rodzaj umowy o pracę, a jest uregulowana
w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608). Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach
skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy,
powstaniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VI. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających.
VIII. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IX. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2019 r.
X. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz
dokumentami

i

oświadczeniami

wymaganymi

przez

Zamawiającego

potwierdzenia spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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w

celu

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile nie
wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalne poziomy zdolności w tym zakresie:
- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu cienkiej
warstwy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu „SLURRY
SEAL” o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
brutto z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik Nr 6 do SIWZ.
- Dysponować narzędziami i urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia zgodnie
z poniższym wykazem:
a) kombajn samojezdny spełniający rolę wytwórni i rozkładarki o zasilaniu ciągłym - 1 szt.,
b) szczotka mechaniczna do oczyszczenia nawierzchni - 1 szt.,
- Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a) Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną osobę o kwalifikacjach zawodowych
wymaganych dla kierownika budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
1) ETAP I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się
na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ oraz Oświadczeniu Wykonawcy
dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
2) ETAP II Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród
tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń.
Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub Oświadczenia
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lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) 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 2019 r. poz. 243 z późn.
zm.) 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 2019 r., poz. 498);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
- członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2A – chyba że jest
możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
f) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
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wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
g) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w lit. e;
h) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
i) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności.
4. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w tym osób fizycznych nie
będących pracownikami Wykonawcy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę, Oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli Wykonawca
zamierza część zamówienia powierzyć Podwykonawcom na zdolnościach których polega,
na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych
podwykonawców.
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3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. ustawy Pzp przekazuje
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym
oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w:
I. art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu dostarczenia następujących dokumentów:
1) wykazu wykonanych robót: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie Wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą
na wykonaniu cienkiej warstwy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – emulsyjnej
na zimno typu „SLURRY SEAL” o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych 00/100) brutto z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik
Nr 6 do SIWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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. Zakres ww. dokumentów musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale X ust. 1 pkt 2 SIWZ.
Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
3) wykazu potencjału technicznego - zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w rozdziale X ust. 1 pkt 2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje
się w załączniku nr 5 do SIWZ.
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II. art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III. art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu
dostarczenia następującego dokumentu:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa
każdy z Wykonawców - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentu wymienionego w art. 22a ustawy Pzp.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1. 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.
Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 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, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W 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
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem”.
3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta, składane
dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Wadium.
1.

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2.

Wadium obejmuje okres związania ofertą.

3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 25.07.2019 r. o godz. 09:00.

4.

Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić przekazem
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bankowym na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Getin Noble Bank
w Bełchatowie nr 18 1560 0013 2001 3349 0000 0004.
6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez
Wykonawcę tzn.:
1) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto
Zamawiającego (warunek konieczny ale nie wystarczający do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);
2) kopię dokumentu będącego inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego,
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał dokumentu należy
złożyć w kasie Zamawiającego.
7. Niewniesienie wadium albo wniesienie po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 4.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie
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zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;
4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5% (pięć procent) ceny
całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek bankowy: Getin Noble Bank w Bełchatowie
nr 18 1560 0013 2001 3349 0000 0004.
2) poręczeniu bankowym lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancji bankowej,
4) gwarancji ubezpieczeniowej,
5) poręczeniu udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz przedłożyć Zamawiającemu dowód wniesienia
zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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4.

Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

Zamawiający

przechowuje

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149
ustawy Pzp.
7. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz są bezwarunkowe, nieodwołalne
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi być wykonalne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania
zabezpieczenia zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy zabezpieczenia lub
poinformuje o akceptacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca spełni wymagania Zamawiającego
w wyznaczonym terminie. Niespełnienie wymagań Zamawiającego w terminie będzie
skutkowało zastosowaniem art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.
XIII. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

15

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru)
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upełnomocnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z niniejszą SIWZ.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym
również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
9) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn.zm.) art. 297 § 1; kto, w celu uzyskania dla siebie
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lub

kogo

innego

poświadczający

zamówienia

nieprawdę

albo

publicznego,
nierzetelny

przedkłada
dokument

podrobiony,
albo

przerobiony,

nierzetelne,

pisemne

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego
poświadczonymi przez Wykonawcę.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.
3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) Dowód wniesienia wadium,
c)

Oświadczenie

dotyczące

przesłanek

wykluczenia

z

postępowania

sporządzone

na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ ,
d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ,
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a)
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XV. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert
i

informuje

o

tym

Wykonawców,

którym

przekazano

specyfikację

istotnych

warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
XVI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa
67A, 97-400 Bełchatów, w pok. 2 do dnia 25.07.2019 r. do godz. 09:00.
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2. Oferta złożona po terminie zostanie bezzwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej
otwierania.
3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie
powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co
najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę
powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące
zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
4. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 A , 97-400 Bełchatów
OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”
Nie otwierać przed godziną 09:30 dnia 25.07.2019 r.
5. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem
adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem
Pełnomocnika.
6. Negatywne skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi
Wykonawca.
7. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a Wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania.
8.

Zamawiający

wzywa

Wykonawców

do

ewentualnego

złożenia

“zastrzeżenia"

o ograniczeniu dostępu do informacji zawartych w ofercie z jednoczesnym określeniem
zakresu tego zastrzeżenia.
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XVII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki)
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku
złożenia kilku "ZMIAN" kopertę (paczkę) zawierającą kolejną zmianę należy dodatkowo
opatrzyć napisem "ZMIANA NR…...".
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę (paczkę) zawierającą takie powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "WYCOFANIE".
XVIII. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie,
ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów, w pok. 2 w dniu 25.07.2019 r., o godz. 09:30.
2) Zamawiający otworzy oferty w obecności przybyłych Wykonawców lub osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, gwarancji, terminu wykonania
zamówienia.
3) Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach wskazanych w art. 89 ustawy Pzp.
4) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania.
XIX. Termin związania z ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
XX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cenę oferty wykonawca ustali w złotych polskich w odniesieniu do oferowanego
do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w rozdz. V SIWZ.
2) Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty i bonifikaty proponowane przez
20

Wykonawcę.
3) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu i będzie ona uwzględniała wykonanie
oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego przez Zamawiającego w
SIWZ oraz wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków, o których mowa we
wzorze umowy.
4) Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących
przepisach prawa.
5) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych
polskich (PLN).
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XXI. Kryteria oceny ofert.
Cena za 1m²: – waga 60%
Okres gwarancji: – waga 40%
Zasada oceniana kryteriów:
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
wykonawców. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym
wymagane warunki przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg
następujących zasad:
- cena:
najniższa cena 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie wg wzoru:
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Oferowana cena min.
Wartość punktowa ceny = ---------------------------- x Wc
Oferowana cena
gdzie Wc – waga kryterium ceny (60%),
- okres gwarancji:
najdłuższy okres gwarancji 40 pkt, pozostałe proporcjonalnie wg wzoru:
Oferowany okres gwarancji
wartość punktowa okresu gwarancji = ---------------------------------------------- x Wt
Oferowany najdłuższy okres gwarancji
gdzie Wt – waga kryterium okresu gwarancji (40%),
Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu
gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do
obliczeń okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez
Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci Ofertę.

XXII. Oferta z rażąco niską ceną.
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XXIII. Uzupełnienie oferty.
1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
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oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. Tryb oceny oferty.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) 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.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
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oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

XXV. Wykluczenie Wykonawcy.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie
do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXVI. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

XXVII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
oraz cenę wybranej oferty.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, odrębnym pismem.

XXVIII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy niniejszego
zamówienia. Dopuszczalność zmiany umowy.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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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.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu
postępowania udostępnia informację na stronie internetowej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż terminy określone na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
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przewidzieć,
4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia w trybie
art. 23 ust. 4 ustawy Pzp przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo
zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw.
2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z niniejszego postępowania,
3) odrzucenia oferty odwołującego
4) opisu przedmiotu zamówienia
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
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której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane

bezpiecznym

elektronicznym

weryfikowanym

przy

pomocy

ważnego

kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego
rodzaj podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego
wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.
XXX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do

reprezentowania

ich

w

niniejszym

postępowaniu

albo

reprezentowania

ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące
wspólnie.
2. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach
składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność
z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika,
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści :
1) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców tworzących
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konsorcjum,
2) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań
w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna,
a także upoważnienie do wystawiania faktur VAT, przyjmowania płatności od Zamawiającego
i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców,
3) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy
o wykonanie niniejszego zamówienia,
4) określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.
XXXI. Postanowienia dotyczące możliwości składania ofert równoważnych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że spełniają one
określone w specyfikacji parametry, a ich standard techniczny i jakościowy nie jest gorszy
od wskazanej marki referencyjnej.
XXXII. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XXXIII. Postanowienia dotyczące możliwości ograniczenia ubiegania się o zamówienie
publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50 % stanowią osoby niepełnosprawne.
XXXIV. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie

zamierza

powierzyć

Podwykonawcom.

Wskazanie

niniejszego

nastąpi

w Formularzu oferty.
Zamawiający nie określa części zamówienia, których Wykonawca nie może powierzyć
Podwykonawcom.
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XXXV. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(wymagane na etapie złożenia oferty),
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu ( wymagane na etapie złożenia oferty ),
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące potwierdzenia wymaganych uprawnień osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
(wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego) ,
Załącznik nr 5 – Potencjał techniczny (wymagany do złożenia na wezwanie Zamawiającego),
Załącznik nr 6 – Doświadczenie zawodowe (wymagany do złożenia na wezwanie
Zamawiającego),
Załącznik nr 7– Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wymagany do złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni
od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert),
Załącznik nr 8 – Projekt umowy,
Załącznik nr 9 – Mapa sytuacyjna.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
formularz oferty

OFERTA Firmy

.............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

do Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
w przetargu nieograniczonym na:
Roboty budowlane „Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”
Osoba uprawniona do kontaktów ............................................................
Oświadczamy, że:
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o założenia wynikające
z SIWZ za kwotę:
cena netto za 1m² ................... + .......% VAT .............. cena brutto za 1m².............................
2) Zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią SIWZ oraz stwierdzamy, że uzyskaliśmy
niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3) Pozostajemy związani ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.
4) Zamierzamy powierzyć Podwykonawcom do wykonania następującą część zamówienia
objętego naszą ofertą: …………………………………………………………………….
(w przypadku gdy Wykonawca nie będzie posiadał Podwykonawców należy tą pozycję w zakresie wypełnienia pominąć),

5) Bezwarunkowo akceptujemy projekt umowy (załącznik Nr 8 do SIWZ) i zobowiązujemy
się do jej zawarcia po wyborze naszej oferty w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
6) Posiadamy rachunek w banku:
Nr konta ...................................................................................................................................
7) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: …………………………………
8) Udzielamy gwarancji jakości wykonanych robót na okres ............... miesięcy od dnia
odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego (warunek min. 36 m-cy, max. 60 m-cy).
9) Wadium o wartości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) zostało uiszczone
w formie …....................................................................................……….
10) Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko i imię .............................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................
Tel/Fax ...........................................................................................
Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:
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...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
zgodnie z warunkami SIWZ.

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

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

(miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Powiat Bełchatowski
reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg
w Bełchatowie
Wykonawca:
………………….
……………………………….
………………………………
…………….
……………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II” ,
oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

32

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 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ,

nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

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

…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3 do SIWZ
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Zamawiający:
Powiat Bełchatowski
reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg
w Bełchatowie
Wykonawca:
………………….
……………………………….
………………………………
……………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”,
oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdz. X
…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w rozdz. X, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..., w następującym
zakresie…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

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

…………….…………..…., dnia …………………. r.
(miejscowość)

…………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ
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...........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres)

Oświadczenie dotyczące potwierdzenia wymaganych uprawnień osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”,
oświadczam, że:
co najmniej jedna osoba (kierownik budowy), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń i jest
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

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

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

(miejscowość i data)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

...........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres)

Potencjał techniczny
Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu
realizacji zamówienia zgodnie z wykazem zawartym w rozdz. X ust. 1 pkt 2 lit. c tiret 2, wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

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

Podstawa
dysponowania

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

(miejscowość i data)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

...........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres)

Doświadczenie zawodowe
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, tj. przynajmniej 1 robota budowlana polegająca na wykonaniu cienkiej
warstwy nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu „SLURRY
SEAL” o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwustu tysięcy złotych 00/100) brutto
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Rodzaj
zamówienia

Wartość
zamówienia
(z VAT)

Miejsce
wykonania

Daty wykonania
zamówienia
Data
rozpoczęcia

Podmiot,
dla którego
realizowane
Data
było
zakończenia
zamówienie

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczących najważniejszych robót, określające czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

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

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

(miejscowość i data)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

...........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny
metodą bitumiczno – grysową slurry seal
w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”,
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie należę do żadnej
grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 369).

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

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

(miejscowość i data)



(podpis upełnomocnionego przedstawiciela firmy)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
projekt umowy
A – projekt umowy
Umowa
zawarta w dniu .......................r. w Bełchatowie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) , pomiędzy:
Powiatem Bełchatowskim z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka
17/19, NIP 7692204721, reprezentowanym przez Pana Jerzego Michalaka - Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, działającego z upoważnienia do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, wydanego na
podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:....................................................................................,
wpisanym do ........................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane
dalej „robotami”, polegające na ,,Wykonanie robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański
– Osiny metodą bitumiczno – grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300 –
odcinek I oraz 3+301 do 4+10 – odcinek II”.
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
§2
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź
z udziałem poniżej wymienionych Podwykonawców w poszczególnych zakresach robót*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
*z braku podwykonawców to miejsce zostanie wypełnione wyrazami nie dotyczy

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.
3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany
oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej
zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę,
w terminie do 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.
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4. Zastrzeżenia będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak
i umowa oraz jej zmiany:
1) będą przewidywały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z postanowieniami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa
w preambule;
2) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub robót;
3) będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, niezgodne z niniejszą umową;
4) nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;
5) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy oraz za odstąpienia od umowy z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą;
6) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego
od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od Podwykonawcy lub
Podwykonawcy od dalszego Podwykonawcy;
7) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu
zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego;
8) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią,
w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez
Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna
Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych
niniejszą umową.
6. Strony ustalają, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. Obowiązek ten powinien być
zrealizowany w terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.
7. Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez
niego oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, potwierdzających zapłatę
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, na podstawie
łączącej ich umowy. Oświadczenia te powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, za prawidłową realizację których,
Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.
8. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.
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9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą wymaga przedstawienia
projektu umowy Zamawiającemu i uzyskania jego pisemnej akceptacji. Niezgłoszenie
pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo z dalszym
Podwykonawcą, w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia o taką akceptację, uważa się,
że akceptacja taka została wyrażona. Zamawiający może żądać po otrzymaniu wniosku
o akceptację zawarcia umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą wprowadzenia
do projektu umowy określonych postanowień, które następnie zostaną umieszczone
w umowie zawartej pomiędzy Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. W takim
przypadku stanowisko Zamawiającego w sprawie akceptacji bądź jej odmowy będzie
następowało w terminie do 7 dni po przedstawieniu kopii umowy o Podwykonawstwo
zawartej z dalszym Podwykonawcą.
10. Postanowienia zawarte w ust. 2-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego,
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wynikających z przepisów
art. 647.1 ustawy Kodeks cywilny.
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
§3
1. Strony umowy ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie
ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu
na budowę, z zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi
i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, przepisami
prawa (w tym przepisami techniczno - budowlanymi), dotyczącymi ochrony środowiska.
2. Inwestycja prowadzona będzie na terenie obiektu czynnego.
3. Integralnie z umową, wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej
wymienionych dokumentach:
1) SIWZ,
2) złożonej ofercie przetargowej.
4. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomość, na której będą wykonywane
roboty i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej
warunki, okres kalendarzowy, w którym będą wykonywane roboty umożliwiają rozpoczęcie
i zakończenie robót zgodnie z terminem określonym w niniejszej umowie.
TERMINY
§4
1. Strony umowy ustalają, iż rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi
w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy, a ich wykonanie do dnia 15.09.2019 r.
2. Wykonanie robót oznacza odbiór wszystkich robót przez Zamawiającego od Wykonawcy,
składających się na przedmiot umowy.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§5
1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy
w szczególności:
1) przekazanie terenu budowy, zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających
decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 5 dni od zawarcia niniejszej umowy,
2) ustanowienie inspektora/ów nadzoru inwestorskiego,
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3) odbiory robót zgodnie z postanowieniami umowy,
4) zapewnienie innych nadzorów jakie Zamawiający uzna za konieczne.
2. Z przekazania terenu budowy po zakończeniu robót Strony umowy sporządzą protokół,
w którym uwzględnią stan techniczny terenu.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§6
1. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach
towarzyszących umowy oraz wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:
1) poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii, wody;
2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych;
3) urządzenie, ogrodzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót;
4) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;
5) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie
wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony
przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego;
7) składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza
terenem budowy i terenem przyległym;
8) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielenie
im informacji wymaganych tą ustawą;
9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich
części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na
terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie
ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym
wskazanym przez poszkodowanych;
10) wykonywanie robót w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;
11) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego,
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie
specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania
robót;
12) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim)
wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne
do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.
13) przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innym osobom wskazanym przez
Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot
niniejszej umowy po stronie Wykonawcy;
14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych;
15) przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed
wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość
i dopuszczenie do stosowania tj: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”,
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia.
Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie
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badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość
materiałów i nienależyte wykonanie robót;
17) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez
Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń;
18) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu części lub całości robót certyfikatów,
deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i innych
dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny
prawidłowości wykonanych robót;
19) sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót
dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach;
20) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, dotyczących zajęcia terenu,
przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branżowymi) nadzorów technicznych;
21) zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu
lub zanikających, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;
22) przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robót oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych. Organizację
ruchu należy wykonać w sposób zapewniający dogodny objazd dla ruchu ciężkiego
i autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd do posesji.
23) uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych
na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność
za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich.
§7
Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili przekazania
tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe
na tym terenie i w przedmiocie umowy.
ODBIORY ROBÓT
§8
1. Strony umowy ustalają, iż dokonają odbioru ostatecznego przedmiotu umowy (robót).
Odbiór ostateczny robót rozpocznie się po wykonaniu wszystkich robót, stanowiących
przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy i uporządkowaniu terenu budowy.
Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich
dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy.
O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę
w sposób i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu
wszelką dokumentację wymaganą w umownie lub na podstawie przepisów prawa przy
odbiorze robót, związaną z wykonaniem robót, powstałą w związku z realizacją przez
Wykonawcę niniejszej umowy, protokoły bezwarunkowego i bez zastrzeżeń odbioru robót
45

od Podwykonawców, jak i wykona inne obowiązki nałożone na niego umową, w tym
na żądanie Zamawiającego. Nie wykonanie powyższych obowiązków będzie upoważniało
Zamawiającego do odmowy odbioru robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo brać
udział w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od Podwykonawców.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż za termin wykonania przedmiotu umowy (robót), uznają
dzień pisemnego zgłoszenia zakończenia robót, po którym bezpośrednio nastąpił ich odbiór
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
4. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:
1) ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy (robót) do czasu usunięcia wad, jeżeli
wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie,
2) ma prawo odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy (robót) będących
przedmiotem odbioru po raz drugi, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów spisany będzie protokół, zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do przedmiotu umowy (robót), jak
też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze
wad.
6. Przedmiot umowy (roboty) uważa się za odebrany przez Zamawiającego pod warunkiem
złożenia w protokole przez niego oświadczenia o jego odbiorze bez zastrzeżeń, jak
i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych
wynikających z umowy obowiązków. Do protokołu odbiorów, dla potwierdzenia wykonania
przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane
dokumenty i oświadczenia przekazane przy odbiorach.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiającego
o usunięciu wad przedmiotu umowy (robót) stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie
gwarancji oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu umowy
(robót), których wady usunięto.
8. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy (robót) w okresie gwarancji i rękojmi,
Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich
niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
9. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający może je usunąć
samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie to na koszt Wykonawcy. Zapłata należności z tego
tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9
1. Za wykonanie 1m² powierzchni Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto
…………. zł + podatek …..%VAT tj. … zł, łącznie brutto … zł. Słownie ogółem: … złotych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone jako iloczyn ceny
za 1 m ² wskazany w ust. 1 i ilości metrów ² powierzchni ustalony zgodnie z obmiarem
w protokole odbioru robót.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
Wykonawca oświadcza, że w wartości wynagrodzenia umownego ujął wszystkie koszty
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią. Wynagrodzenie umowne
nie podlega podwyższeniu.
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2. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury
VAT będzie dokonanie odbioru robót przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami
§ 8 umowy wraz z ilościowym wskazaniem wykonanych metrów.
3. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr………………………..…………......…………………………… .
O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana
numeru konta nie stanowi zmiany umowy.
4. Fakturę VAT należy wystawić na:
Nabywca:
Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 220 47 21;
Odbiorca - Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
Płatnik – Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
w terminie do 14 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
6. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§ 10
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
................................................. nr uprawnień budowlanych: …...........................… Obowiązki
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego
i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Inwestora, którego inspektorzy
reprezentują interesy prawne w wykonaniu niniejszej umowy.
2. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy: .................... nr uprawnień
budowlanych: …............................… .
Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego
i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik
reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną
odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących
wypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia umownego wymienionego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, do dnia wykonania robót;
2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi
za wady, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich
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usunięcia, stwierdzonego przez Zamawiającego;
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto;
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000 zł (słownie:
dwa tysiące złotych);
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania zmiany;
8) z tytułu niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, przez cały okres realizacji
przedmiotu umowy, osób na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego
należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.
5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają
w mocy.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 12
1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;
2) nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia umownego rozpoczęcia
robót;
3) przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy
przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;
4) realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową;
5) zwłoka w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy
przekraczająca 30 dni w stosunku do terminu umownego, wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,
6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty wynagrodzenia niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy;
7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika
budowy/robót;
8) w realizacji niniejszej umowy biorą udział Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy,
wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, projektów
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umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich
dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw;
9) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania robót nie przedłużył
o czas przekroczenia uzgodniony z Zamawiającym, czasu obowiązywania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, w terminie do 60 dni
od upływu okresu ważności zabezpieczenia;
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w pkt 1-9 może nastąpić w terminie do 30 dni
od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest
zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania.
5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa
w § 8 ust. 2 umowy, w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan
przedmiotu umowy i terenu budowy.
8. W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości
i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
GWARANCJA
§ 13
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót wykonanych w ramach
niniejszej umowy. Okres gwarancji ustala się na: ........... miesięcy licząc od dnia ostatecznego
odbioru robót. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi
dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny
i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie
powiadomiony Wykonawca, co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo
Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.
2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie ujawnienia się
wady wykonanych robót, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością Wykonawcy
z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo,
w odniesieniu do każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy
dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi a gwarancji.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które
zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.
4. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty uzyskania gwarancji
w terminie 7 dni po dniu wpłynięcia zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
ZABEZPIECZENIE
§ 14
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego brutto
w kwocie ……zł (słownie: …… złotych) w następującej formie: ……………………, które
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będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane.
3. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która
zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.
KLAUZULA INFORMACYJNA
§ 15
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą
w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg jest Pan Konrad
Kieruzel, e-mail: iodo@pzd.powiat-belchatowski.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym zadania
pn.: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego
jezdni drogi powiatowej nr 1918E Trakt Puszczański – Osiny metodą bitumiczno –
grysową slurry seal w kilometrażu od 2+500 do 3+300 – odcinek I oraz 3+301 do 4+10 –
odcinek II” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres …... lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy
pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru
określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie
adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem
odbioru
i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej
poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać
w przyszłości sporów na tle jej wykonania.
4. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych do robót objętych niniejszą umową,
wymaga zgody Zamawiającego i nastąpi na podstawie odrębnej umowy.
5. Jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą wobec
Podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoił powstałe na skutek
zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiającemu strony służy roszczenie
regresowe do Wykonawcy o zwrot całego spełnionego wobec Podwykonawcy świadczenia.
§ 17
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej,
b) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała
stosownego dokumentu lub decyzji tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji
zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub
instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności,
c) konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem
zamówienia,
2) zmiany zasad finansowania zamówienia,
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
działaniem osób trzecich,
4) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie
założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść
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o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania
umowy.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Strony
zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej
umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

3

egzemplarze

WYKONAWCA:
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dla

