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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego
w latach 2018-2019 w zakresie utrzymania nawierzchni
oraz urządzeń odwadniających”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Oświęcim, luty 2018 r.
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Nazwa i adres zamawiającego.
Tryb udzielenia zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e Pzp,
przewiduje inny sposób porozumienia się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, lub wskazanie kryteriów oceny w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacje dotyczące podwykonawców.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
Udzielenie zamówienia.
Postanowienia końcowe.

2
Powiat Oświęcimski
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

tel. +48 (33) 844-96-00
tel./fax. +48 (33) 844-96-19
starostwo@powiat.oswiecim.pl
www.powiat.oswiecim.pl

Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe

Znak sprawy: SZP.272.2.2018

ZAŁĄCZNIKI:
1.
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4.
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7.
8.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Wykaz robót budowlanych.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wzór umowy.
Specyfikacja techniczna
Wykazy dróg powiatowych.

UWAGA:
Wykonawca powinien uważnie zapoznać się z treścią SIWZ.
Zastosowane skróty:

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
32 – 602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10
Wydział prowadzący postępowanie:
Biuro Zamówień Publicznych
Tel: + 48 (33) 844 – 97 - 13
Fax: + 48 (33) 844 – 97 - 34
e-mail: szp@powiat.oswiecim.pl
adres internetowy: www.bip.powiat.oswiecim.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie Pzp.
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie
dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019 w zakresie utrzymania
nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”.
Lokalizacja inwestycji: drogi powiatowe na terenie powiatu oświęcimskiego wg zał. nr 8 do SIWZ Wykazy dróg powiatowych.
Zakres prac do wykonania obejmuje: roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg
powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2018-2019, związane z usuwaniem uszkodzeń
nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (kołowego i pieszego), jak również zabiegi
obejmujące małe powierzchnie (w tym: remonty małopowierzchniowe), hamujące proces powiększenia się
powstałych uszkodzeń odwodniających, tj.:
1) naprawy jezdni;
2) naprawy poboczy;
3) naprawy chodników;
4) naprawy krawężników;
5) naprawy obrzeży i ścieków;
6) naprawy urządzeń ulicznych;
7) konserwacje i udrażnianie rowów oraz udrażnianie przepustów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna (w części zawierającej zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót) – załącznik nr 7 do SIWZ.
Jeżeli specyfikacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki
towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie
„produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
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producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się
nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie
przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Podlegać będą ocenie, a następnie będą
podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
„nierównoważności”.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby
które będą (podczas realizacji zamówienia) wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie
z dokumentacją techniczną, tj.: naprawa pojedynczych uszkodzeń: nawierzchni tłuczniowej, brukowej,
klinkierowej, płyt betonowych, kostki brukowej, w ciągu pieszo- rowerowym, krawężników, chodnika
z płyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej, ciągów obrzeża chodnikowego, ścieku ulicznego, ścieku
drogowego z kostki brukowej, przepustu poprzez wprowadzenie do wnętrza rury polietylenowej,
powierzchniowych powstałych w betonowym przepuście lub innym obiekcie budownictwa drogowego,
pobocza z kruszywa łamanego. Usuwanie z przepustu naniesionego materiału zanieczyszczającego,
który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego, naprawa poboczy gruntowych.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.
3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawarto we wzorze umowy
- załącznik nr 6 do SIWZ.
Warunki realizacji robót określa wzór umowy oraz specyfikacja techniczna (stanowiące załączniki do
SIWZ).
Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z specyfikacją techniczną, należytą
starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi
przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
Przekazanie obowiązku utrzymania nawierzchni drogowych i urządzeń odwodnienia drogowego
nastąpi w chwili podpisania umowy.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
Główny kod CPV:
45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg
Dodatkowe przedmioty:
45233220-7
45233222-1
45232451-8
45232410- 9

Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Roboty odwadniające i nawierzchniowe
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zakończenie robót – 31.12.2019 r.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2. nie podlegają wykluczeniu;
1.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1.1 zdolności technicznych lub zawodowych:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
1) wraz z ofertą złoży oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do
SIWZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) na żądanie zamawiającego wykaże, (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto, porównywalną do przedmiotu
zamówienia, tj. polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg.
Fakt wykonania robót musi być potwierdzony dowodami określającymi czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów, powinien załączyć do oferty inne dokumenty.
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających że roboty budowlane,
określone w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), zostały wykonane należycie oraz,
że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, jeżeli
zamawiający posiada przedmiotowe dokumenty dotyczące tego wykonawcy.
1.2 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
Dysponowanie zasobami innych podmiotów
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca
będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W szczególności dokument powinien określać: zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 (jeżeli dotyczy).
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży odpowiednio
oświadczenie (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ), opisane
w dziale VI pkt A.2.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust.1 ustawy Pzp). W takim
przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku
składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają
do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie, każdy z wykonawców zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 i 3
do SIWZ).
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, należy złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na formularzu wg wzoru określonego
w załączniku nr 2 do SIWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku
nr 3 do SIWZ.
3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania zasobów niezbędnych do realizacji
zamówienia, jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
B.

Każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku7
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp –
(na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ).
Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono przynajmniej dwie oferty).
Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data
– data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
Oświadczenie należy kierować na adres: STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU,
32 – 602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10, Koniecznie z dopiskiem: Dotyczy przetargu
nieograniczonego pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego
w latach 2018-2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających SZP.272.2.2018”.
Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku
przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
C. Zamawiający po dokonanej ocenie ofert, przed poinformowaniem Wykonawców o czynności
wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, w szczególności:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego prawidłowo ukończone – (na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do
SIWZ).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem
pkt 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema,
iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres elektroniczny podany przez
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
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32 – 602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10
Wydział prowadzący postępowanie:
Biuro Zamówień Publicznych
Tel: + 48 (33) 844 – 97 - 13
Fax: + 48 (33) 844 – 97 - 34

e-mail: szp@powiat.oswiecim.pl
Koniecznie z dopiskiem:
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019
w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”
Znak sprawy – „SZP.272.2.2018”
7. W sprawach związanych w powyższym postępowaniem przetargowym należy porozumiewać się
z Biurem Zamówień Publicznych – tel: +48 (33) 844-97-13, fax: +48 (33) 844-97-34, e-mail:
szp@powiat.oswiecim.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone:
przelewem – wpłacane na rachunek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu prowadzony przez ABS
Bank Spółdzielczy, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
z dopiskiem wadium – „SZP.272.2.2018 i nazwą Wykonawcy” - tak, aby przed upływem terminu
składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku.
w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – składane w oryginale
w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Finansowy - pok.
239, II piętro, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone
do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu
stanowiącego wadium do Wydziału Finansowego).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
być wystawione na Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (32-602 Oświęcim,
ul. St. Wyspiańskiego 10),
zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych
w art. 46 ust 1, 1a, 2 oraz 4 Pzp.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych
w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp.
5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
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1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
we właściwym rejestrze.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Oświadczenia składające się na ofertę, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone
w oryginale.
6. Dokumenty o których mowa w dziale V.1 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. 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.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była (odpowiednio) podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez
wykonawcę.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
winna być umieszczona informacja o ilości stron.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca ma
obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie
z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
14. Na ofertę składają się:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – odpowiednio wypełniony (vide dział XIII
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SIWZ),
b) odpowiednie oświadczenia w działach: V i VIA SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10,
Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 16 lutego 2018 r., do godziny 11:00.
2. Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data
i godzina – data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy,
zaadresowane na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (ul. St. Wyspiańskiego 10,
32-602 Oświęcim) oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dotyczy przetargu nieograniczonego na
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019
w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”
Znak sprawy – „SZP.272.2.2018”
______________Nie otwierać przed dniem 16 lutego 2018 r., godz. 11:30________________
4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy bez otwierania.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad,
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone
„ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu,
pok. nr 120 - I piętro, w dniu 16 lutego 2018r., o godzinie 11:30.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda odpowiednio informacje z art. 86 ust. 4 Pzp.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie
z art. 86 ust. 5 Pzp.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
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Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto oraz cenę oferty brutto, zgodnie z kalkulacją ofertową
zawartą w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, za realizację całego przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową
i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót zatwierdzone przez
zamawiającego oraz ceny jednostkowe brutto wynikające z kalkulacji ofertowej znajdującej się
w formularzu ofertowym.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT LUB WSKAZANIE KRYTERIÓW OCENY W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO
DO NAJMNIEJ WAŻNEGO (jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn):
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny ofert:
1) cena - 60%
2) okres gwarancji jakości przedmiotu umowy - 20%
3) czas realizacji zadania zleconego – 20%
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag.
Oferty oceniane będą punktowo, według następujących zasad:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (Co) – (maks. 60 pkt - 60%)
Cn
C0 = --------- x 60
Cb
C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,
60 - waga oferty.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: okres gwarancji jakości przedmiotu umowy (Gw) –
(maks. 20 pkt - 20%)
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, liczona będzie następująco:
•
•
•

udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy – 0 pkt.
udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 18 miesięcy – 10 pkt.
udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy – 20 pkt.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego
(miesięcznego).
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: czas realizacji zadania zleconego (Gt) – (maks. 20
pkt - 20%).
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, liczona będzie następująco:
• czas realizacji zadania zleconego do 48 godzin – 20 pkt.
• czas realizacji zadania zleconego od 49 do 72 godzin – 10 pkt.
• czas realizacji zadania zleconego od 73 do 96 godzin – 0 pkt.
Czas realizacji zadania zleconego nie może przekraczać 96 godzin.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej musi
nastąpić nie później niż do 6 godzin od wysłania zlecenia przez Zamawiającego.
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Czas realizacji zadania zleconego Wykonawcy przez Zamawiającego liczony będzie w godzinach
od momentu otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przesłanego za
pomocą poczty elektronicznej przez Wykonawcę do momentu otrzymania przez Zamawiającego
pocztą elektroniczną informacji o jego zakończeniu wraz z dokumentacją fotograficzną
potwierdzającą ten fakt oraz wskazaniem przyczyny technicznej uszkodzenia.
Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanej przez
wykonawcę w formularzu ofertowym.
Łączna wartość punktowa (S) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości .
S = C0 + Gw + Gt
S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
C0 – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,
Gw – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.
Gt – liczba punktów uzyskanych za oferowany czas realizacji zadania zleconego.
1.

2.

3.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta która przedstawi najkorzystniejszy bilans: ceny,
okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy oraz czasu realizacji zadania zleconego tj. maksymalną
liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans: ceny, okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy oraz czasu realizacji
zadania zleconego, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane z złożonych ofertach.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1.
2.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony
odpowiednio w art. 94 ustawy Pzp.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Pzp)
zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę (w formularzu ofertowym) części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określa § 9 wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
XIX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6:
Przewiduje się (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, udzielenie zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót. Roboty będą obejmowały zakres naprawy nawierzchni dróg, układanie
chodników i asfaltowanie, roboty odwadniające i nawierzchniowe oraz roboty w zakresie kanalizacji
ściekowej.
XX.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2
pkt 2-6 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
XXI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
www.bip.powiat.oswiecim.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie
art. 38 Pzp.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej
stronie internetowej jak w pkt 1.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej jak w pkt 1.
6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści
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ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
XXII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców: o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o wykonawcach(y) którzy zostali wykluczeni z postępowania, o wykonawcach(y) których oferta została
odrzucona i powodach jej odrzucenia oraz o unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępni informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty, określone w art. 92
ust. 1 pkt 1 i 7 Pzp na stronie internetowej: www.bip.powiat.oswiecim.pl oraz w swojej siedzibie na
„Tablicy ogłoszeń".
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało
przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego lub
10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 pkt 2-6 lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do przesłanek wykluczenia Wykonawcy
określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem wykonawcy
i może skutkować wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty.
9. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z określonym m.in. w pkt III
przedmiotem zamówienia.
10. 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 art. 87 ust. 2 Pzp) dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
11. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają
warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 5 (jeżeli dotyczy) Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
12. Zamawiający poprawi w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp:
• oczywiste omyłki pisarskie,
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych15
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poprawek,
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1, jeżeli:
• jest niezgodna z Pzp,
• jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
• zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
• zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
• wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
• wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą,
• wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesiony w sposób nieprawidłowy,
• jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1
Pzp, jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie Pzp.
Oświęcim, dnia 1 lutego 2018 r.

Zatwierdzono:
podpis:
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

WYKONAWCA: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
NIP __________________________________________________________________________________
REGON ______________________________________________________________________________
TEL. _________________________________________________________________________________
FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)
______________________________________________________________________________________
E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)
______________________________________________________________________________________
Adres:
______________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019
w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach:
KALKULACJA OFERTOWA

Numer

Podstawa

1 Element
1.1

1.2

Opis

Jedn.

Ilość

Krotność

Cena jedn.
brutto

Wartość brutto
(ilość x cena jedn.
brutto)

Naprawa jezdni

Kalkulacja
własna

Naprawa jezdni z kostki betonowej lub
klinkieru drogowego

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Naprawa jezdni, wyrównanie profilu istniejącej
nawierzchni kruszywem łamanym
niesortowanym o średniej grubości do 10cm z
zagęszczeniem (kruszywo od Wykonawcy)

m2

550

1
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1.3

1.4

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

2 Element
2.1

2.2

2.3

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

3 Element
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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Naprawa jezdni, wyrównanie profilu istniejącej
nawierzchni kruszywem łamanym
niesortowanym o średniej grubości do 10cm z
zagęszczeniem (kruszywo od Zamawiającego)

m2

15

1

Naprawa jezdni, nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej, grubość 8cm, na
podsypce cementowo - piaskowej, kostka
szara

m2

50

1

Uzupełnienie ubytków poboczy kruszywem
łamanym/frezem asfaltowym grubość do 10cm
wraz z zagęszczeniem (kruszywo od
Wykonawcy)

m2

1500

1

Uzupełnienie ubytków poboczy kruszywem
łamanym/frezem asfaltowym grubość do 10cm
wraz z zagęszczeniem (kruszywo od
Zamawiającego)

m2

2500

1

Mechaniczne ścinanie poboczy, z
załadowaniem na samochód samowyładowczy
i odwiezieniem nadmiaru ścinki składowisko
Wykonawcy

mb

2500

1

Pobocza

Naprawa chodników

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z płyt betonowych 35x35
lub 50x50 oraz płyt kamiennych gr. 5cm

m2

30

1

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z kostki betonowej
brukowej betonowej, grubości 6cm, na
podsypce cementowo - piaskowej, kostka
kolor

m2

300

1

Naprawa chodników z kostki betonowej
brukowej betonowej, grubości 6cm, na
podsypce cementowo - piaskowej, kostka
szara

m2

1000

1

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z klinkieru drogowego

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z betonu asfaltowego
metoda na zimno

m2

500

1

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z betonu asfaltowego
metoda na gorąco

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z kostki kamiennej
nieregularnej

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z płyt granitowych gr.
5cm

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Naprawa chodników z nawierzchni
elastycznych wylewanych gr. 5mm

m2

10

1
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4 Element
4.1

4.2

4.3

Kalkulacja
własna

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Naprawa krawężników
Ułożenie krawężnika na podsypce cementowo
piaskowej i ławie betonowej z oporem z
betonu B15 w ilości 0,043 m3/mb (krawężnik z
odzysku) po uprzednim rozebraniu istniejących
elementów krawężnika lub wykorytowaniu

mb

50

1

Ułożenie krawężnika betonowego
wibroprasowanego 15x30x100 na podsypce
cementowo piaskowej i ławie betonowej z
oporem z betonu B15 w ilości 0,043 m3/mb
(krawężnik nowy od Wykonawcy) po
uprzednim rozebraniu istniejących elementów
krawężnika lub wykorytowaniu

mb

150

1

Ułożenie krawężnika betonowego
wibroprasowanego 20x30x100 na podsypce
cementowo piaskowej i ławie betonowej z
oporem z betonu B15 w ilości 0,043 m3/mb
(krawężnik nowy od Wykonawcy) po
uprzednim rozebraniu istniejących elementów
krawężnika lub wykorytowaniu

mb

10

1

Ułożenie obrzeża na podsypce cementowo
piaskowej (obrzeże z odzysku) po uprzednim
rozebraniu istniejących elementów obrzeża lub
wykorytowaniu

mb

150

1

Ułożenie obrzeża betonowego
wibroprasowanego 8x30x100 na podsypce
cementowo piaskowej (obrzeże nowe od
Wykonawcy) po uprzednim rozebraniu
istniejących elementów obrzeża lub
wykorytowaniu

mb

150

1

Kalkulacja
własna

Regulacja ścieku z kostki kamiennej,
betonowej lub klinkieru drogowego.

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Wymiana odcinka ścieku z kostki kamiennej,
betonowej lub klinkieru drogowego. (material
wykonawcy)

m2

10

1

Kalkulacja
własna

Dostawa wraz z montażem odwodnienia
liniowego

m

10

1

Kalkulacja
własna

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami
prefabrykowanymi

m2

400

1

Kalkulacja
własna

Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji
deszczowej z rur betonowych o średnicy do
200mm, z wykopem, rozbiórką uszkodzonych
elementów, wykonaniem podsypki, wymianą
rury, zasypaniem i wykonaniem zagęszczenia
gruntu, wraz z zakupem i transportem
materiałów

mb

5

1

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

5 Element
5.1

Znak sprawy: SZP.272.2.2018

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Naprawa obrzeży i ścieków
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5.8

5.9

5.10

Kalkulacja
własna

Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji
deszczowej z rur betonowych o średnicy od
300 do 400mm, z wykopem, rozbiórką
uszkodzonych elementów, wykonaniem
podsypki, wymianą rury, zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu, wraz z
zakupem i transportem materiałów

mb

50

1

Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji
deszczowej z rur betonowych o średnicy od
400 do 600mm, z wykopem, rozbiórką
uszkodzonych elementów, wykonaniem
podsypki, wymianą rury, zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu, wraz z
zakupem i transportem materiałów

mb

5

1

Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o
średnicy 145mm, z wykopem, wykonaniem
podsypki, wymianą drenażu, zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu, wraz z
zakupem i transportem materiałów

mb

5

1

Regulacja wysokościowa kratek wpustów
ulicznych, włazów studni teletechnicznych i
kanalizacyjnych /odkucie istniejącej studzienki,
uzupełnienie ubytków betonu i podniesienie
do poziomu istniejącej nawierzchni,
uzupełnienie nawierzchni wokół studzienki/

szt

30

1

Regulacja wysokościowa studni rewizyjnej
kanalizacyjnej z wymianą włazu żeliwnego
(kołnierz + pokrywa) na typ D400

szt

2

1

Kalkulacja
własna

Montaż brakującego rusztu kratki ściekowej
typ D400

szt

5

1

Kalkulacja
własna

Montaż brakującego włazu studni rewizyjnej
typ D400

szt

5

1

Kalkulacja
własna

Naprawa studni drenażowej o wysokości 1
metra i średnicy 800mm, z wykopem,
wykonaniem podsypki, z wymianą
uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu, wraz z
zakupem i transportem materiałów

szt

10

1

Naprawa studni drenażowej o wysokości 1
metra i średnicy 1000mm i 1200mm, z
wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą
uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu, wraz z
zakupem i transportem materiałów

szt

10

1

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

6 Element
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Znak sprawy: SZP.272.2.2018

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Naprawa urządzeń ulicznych
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Kalkulacja
własna

Znak sprawy: SZP.272.2.2018

Naprawa przepustu średnicy 300, 400mm, z
wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą
uszkodzonych elementów, z zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu oraz
wykonaniem przyczółka betonowego wraz z
zakupem i transportem materiałów

mb

5

1

Naprawa przepustu średnicy 500, 600mm, z
wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą
uszkodzonych elementów, z zasypaniem i
wykonaniem zagęszczenia gruntu oraz
wykonaniem przyczółka betonowego wraz z
zakupem i transportem materiałów

mb

5

1

Montaż studzienki ściekowej o przekroju fi
50cm z osadnikiem, wpust typ D400
/wykonanie wykopu pod studzienkę,
wykonanie fundamentu pod studzienkę z
betonu grubości 15cm, ustawienie studzienki
ściekowej o przekroju fi 50cm, głębokość
osadnika 50cm, włączenie przykanalika do
studzienki, założenie wpustu ulicznego
żeliwnego typu "ciężkiego", zasypanie wykopu
gruntem wraz z jego zagęszczeniem,
odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi/

szt

2

1

Remonty obiektów z betonu, beton w jednym
miejscu powyżej 1,0·m3 (ściany oporowe
przepustów itp.)

m3

15

1

szt

5

1

szt

5

1

Kalkulacja
własna

Konserwacja ścianki czołowej przepustu

Kalkulacja
własna

Wymiana ścianki czołowej przepustu

Razem brutto

Uwaga:
Podane w kalkulacji ofertowej ilości robót mają charakter orientacyjny i posłużą do obliczenia maksymalnej
wartości zadania. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych brutto przedstawionych przez
Wykonawcę w kalkulacji ofertowej w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót zatwierdzone przez
Zamawiającego.
Cena brutto za realizację zamówienia wynosi: ..................................................... zł,
(słownie .............................................................................................................................................)
Okres gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi: …………… miesięcy/miesiące – (należy wpisać
odpowiednio: 12 lub 18 lub 24).
Czas realizacji zadania zleconego wynosi ……………………….. godzin/godziny.
1. Oświadczamy, że przedstawiona w ofercie cena jest kompletna dla właściwego wykonania przedmiotu
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umowy.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.
4. Oświadczamy, że będziemy wykonywać przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2019 r.
5. Oświadczamy,

iż zamówienie zrealizujemy sami /z udziałem podwykonawców*, – w przypadku

zatrudnienia podwykonawców wskazujemy część lub procentową wartość

zamówienia, której

wykonanie zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczamy, że złożyliśmy wadium w formie .......................................................... i w wymaganej
wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
7. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu):
.................................................................................................................................................................
8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* małym/średnim przedsiębiorcą zgodnie z definicją określoną
w art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.
9. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, rzetelne i prawdziwe.
10. Ofertę niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

..........................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

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

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

Wykonawca

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –W ZAKRESIE ART. 25 A UST. 1 PZP
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ
Rozdział V. 1.

…………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

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

…………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

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

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

Wykonawca

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –W ZAKRESIE ART. 25 A UST. 1 PZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

………………………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

………………………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

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.

………………………………………………………
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* oświadczenie składają wszyscy wykonawcy (vide dział V i VI SIWZ).
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Znak sprawy: SZP.272.2.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ

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

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

Wykonawca

(miejscowość, data)

Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
określonych w dziale V. pkt 1, 1.1, 2) SIWZ
Nazwa
Rodzaj zamówienia
zamawiającego
(nazwa, zakres)

Wartość robót
budowlanych
(brutto)

Data wykonania

Miejsce wykonania

Wymaga się wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 100.000,00 zł
brutto porównywalnej do przedmiotu zamówienia tj. polegającej na bieżącym utrzymaniu dróg trwającej
nie krócej niż 1 rok.
Fakt wykonania robót musi być potwierdzony dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały
wykonane należycie oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
Przedmiotowy dokument będzie składany w określonym terminie i na wezwanie Zamawiającego,
przez wykonawcę w którego oferta została najwyżej oceniona.

............................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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...........................................

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

Wykonawca

(miejscowość, data)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust.11
1. Oświadczamy, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.
4.
5.

....................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

2. Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej

....................................................
Podpis(y) osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
*

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.

Oświadczenie składa każdy Wykonawca w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp (w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono przynajmniej dwie oferty).
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WZÓR UMOWY
UMOWA Nr SZP.273…..2018
zawarta w dniu ………….. w Oświęcimiu pomiędzy:
Powiatem Oświęcimskim – Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,
NIP 549-21-97-501, REGON: 072181652, w imieniu którego działają:
Starosta Oświęcimski – Zbigniew Starzec
Wicestarosta Oświęcimski – Jarosław Jurzak
zwanym dalej „Zamawiającym”, a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………NIP ………...… REGON …………………………..
………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
numerem …………
§ 1.

1.

2.

1.

Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego w formie
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie
powiatu oświęcimskiego w latach 2018 - 2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń
odwadniających”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) oraz specyfikacja techniczna (ST), stanowiące integralną część umowy. Roboty muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, ofercie i niniejszej umowie, warunkach.
§ 2.
Przekazanie utrzymania dróg oraz urządzeń odwadniających
Przekazanie obowiązku utrzymania nawierzchni drogowych i urządzeń odwadniających nastąpi
z chwilą podpisania umowy.

§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Zgłaszanie Wykonawcy konieczności przystąpienia do prac interwencyjnych w formie
elektronicznej oraz telefonicznie.
2. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych umową.
3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
4. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy.
§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.
Przejęcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
2.
Ustanowienie Kierownika Budowy, który opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
jeśli będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
3.
Wykonanie robót, a także zabezpieczenia i wygrodzenia terenu prac, oznakowania miejsca
prowadzonych robót, zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych do terenu prac
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i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót
oraz wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić
dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy
i dojazdy tymczasowe.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.
Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów
budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym.
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze specyfikacją techniczną,
obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką
inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami Zamawiającego.
Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników Zamawiającemu,
łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym
i technicznym podanym w projekcie, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.
Umożliwienie wstępu na teren prac Zamawiającemu.
Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację i składowanie odpadów, które zostaną
wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz materiałów z demontażu pełną
odpowiedzialność i koszt ponosi Wykonawca robót.
Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej
nie później niż do 6 godzin od wysłania zlecenia przez Zamawiającego.
Czas realizacji zadania zleconego Wykonawcy przez Zamawiającego wynosi…… godzin.
Liczony będzie w godzinach od momentu otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej przez Wykonawcę do
momentu otrzymania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną informacji o jego zakończeniu
wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą ten fakt oraz wskazaniem przyczyny
technicznej uszkodzenia.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informację o zakończeniu realizacji zadania w formie
elektronicznej należy dokonywać na adres Zamawiającego inwestycje@powiat.oswiecim.pl lub
anna.cholewa@powiat.oswiecim.pl. Dokonanie zgłoszenia na inny adres elektroniczny nie będzie
uznawane za doręczone.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich z uwagi na niewykonanie
zleconych robót w czasie określonym przez Zamawiającego.
Zapewnienie kontaktu w formie elektronicznej z Zamawiającym w celu przyjmowania zgłoszeń
w godzinach 700 - 1700.
Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.
Prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji dla Zamawiającego obejmujące miesięczne wykonanie
robót.
§ 5.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych, brutto określonych przez
Wykonawcę w kalkulacji ofertowej oraz ilości faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez
Zamawiającego.
Ustala się, że wynagrodzenie umowne dla Wykonawcy nie przekroczy kwoty brutto
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………………. zł, (słownie …………………………………………………………00/100 zł.)
zgodnie z kalkulacją ofertową załączoną do oferty.
Roboty nie ujęte w ofercie, ale o charakterze zgodnym z zadaniem, o cenach jednostkowych
określonych w ofercie, mogą zostać objęte umową jako roboty zamienne, jeżeli ich wykonanie jest
niezbędne dla utrzymania w dobrej jakości obiektów, o których mowa w § 1 umowy.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do
7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem miesiąca grudnia.
Rozliczenie wykonanych prac oraz dostarczenie faktury za miesiąc grudzień nastąpi odpowiednio do
dnia 14.12.2018 r. oraz 16.12.2019 r.
Rozliczenie należności nastąpi po przedłożeniu faktury wystawionej na podstawie potwierdzonego
przez osobę reprezentującą Zamawiającego zestawienia wykazu wykonanych robót i wyceny tych
robót w rozliczanym okresie oraz protokołu odbioru.
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.
Należności będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego na konto
Wykonawcy podane na fakturze.
Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji i robót uwarunkowane będzie
przedstawieniem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji Dokumentacji i odbieranych robót lub pisemnym
oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz należności za
zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną dokumentację i odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty.
Wykonawca wystawi fakturę częściową i/lub fakturę końcową na poniżej wskazane dane:
Nabywca: Powiat Oświęcimski, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP 549-21-97-501
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
§ 6.
Odbiory
Roboty będą odbierane raz w miesiącu do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przez
Zamawiającego na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę: wykazu wykonanych robót i wyceny.
Wykaz wykonanych robót zostanie sporządzony w oparciu o zapisy w dzienniku eksploatacji,
a wycena na podstawie wykazu wykonanych robót i umowy. Z czynności odbiorowych zostanie
spisany protokół odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie zgodnym
z § 5 ust. 4 i ust. 5 (każdego miesiąca), dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem
dokumenty, w tym:
a) dziennik eksploatacji,
b) dokumentacje powykonawczą (wykaz wykonanych robót, wycena)
c) karty gwarancyjne
W przypadku nie przekazania żądanych przez Zamawiającego dokumentów w powyższym terminie,
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury aż do chwili ich przekazania, niezależnie od
przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogólnych zasadach wynikających
z Kodeksu cywilnego.
Po podpisaniu protokołów odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane.

§ 7.
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Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w § 9 ust. 2 lit. b) – f) umowy –
w wysokości 100.000,00 zł;
b) za brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę powyżej 6 godzin- w wysokości
25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
c) za zakończenie zleconych robót po terminie, o którym mowa w w § 4 pkt 13 umowy –
w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za
każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wady włącznie potwierdzonego zgłoszeniem
w formie poczty elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną;
e) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc do czasu ich usunięcia włącznie potwierdzonego
zgłoszeniem w formie poczty elektronicznej wraz z dokumentacja fotograficzną;
f) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów przedstawionych w § 6 ust. 2 – w wysokości 300,00 zł za
każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona od 7 dnia po odbiorze robót do dnia dostarczenia
wymaganych dokumentów włącznie;
g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wyniku której doszło do bezpośredniej zapłaty zaległego
wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z § 10 ust. 16 pkt 3 umowy w wysokości 5.000,00
zł;
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokości 5.000,00 zł;
i)
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł;
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy
w wysokości 1.000,00 zł;
k) za brak wykonania zadania zleconego przez Wykonawcę w ciągu ……. godzin za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki w wysokości 25,00 zł;
l) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 3 bądź
ust. 4 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 200,00 zł za każdy
dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie bądź do dnia
doręczenia Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie lub za okres
w którym pracownik wykonywał czynności wskazane w § 12 ust. 1 a pomimo tego nie był objęty
ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie odstąpienia od umowy z powyższych przyczyn;
m) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części pracowników
zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3.000 zł za
każdego niezgłoszonego pracownika,
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 3.000,00 zł za każde
niewywiązanie się przez Wykonawcę ze swoich zobowiązań, określonych w § 4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 100.000,00 zł, za
wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
§ 8.
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach, odstąpienie nie powoduje obowiązku uiszczania kar umownych. W przypadku,
o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy;
b) Jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 3 dni od
potwierdzenia zgłoszenia oraz nie przystąpił do nich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
w formie elektronicznej;
e) W terminie 3 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności, że Wykonawca
wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami, przepisami;
f) Jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur w terminie umownym, pomimo upływu dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Wykonawcę w złożonym Zamawiającemu wezwaniu do zapłaty.
§ 9.
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie
kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3 uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
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określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 10.
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie jej trwania
przez okres ……… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
częściowego (miesięcznego).
Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z przepisami określonymi
w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
częściowego (miesięcznego).
Na zamontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje dodatkowa gwarancja fabryczna. Wszelkie
uprawnienia Zamawiającego wynikające z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta
Wykonawca, na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej. Wszelkie koszty związane z realizacją
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gwarancji fabrycznej ponosi Wykonawca.
W okresie gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni licząc od
daty pisemnego (również za pomocą poczty elektronicznej) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych
wadach przez Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości ponosi
Wykonawca.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji jakości.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi lub
gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi
lub gwarancji.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na
ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego
prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 lit c) lub dochodzenia
od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 11.
Personel Wykonawcy
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy
o pracę wszystkie osoby które będą (podczas realizacji zamówienia) wykonywać czynności
o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją techniczną, tj.: naprawa pojedynczych
uszkodzeń: nawierzchni tłuczniowej, brukowej, klinkierowej, płyt betonowych, kostki brukowej,
w ciągu pieszo- rowerowym, krawężników, chodnika z płyt betonowych oraz betonowej kostki
brukowej, ciągów obrzeża chodnikowego, ścieku ulicznego, ścieku drogowego z kostki brukowej,
przepustu poprzez wprowadzenie do wnętrza rury polietylenowej, powierzchniowych powstałych
w betonowym przepuście lub innym obiekcie budownictwa drogowego, pobocza z kruszywa
łamanego. Usuwanie z przepustu naniesionego materiału zanieczyszczającego, który utrudnia
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego, naprawa poboczy gruntowych.
Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
W terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem
imienia i nazwiska pracowników zatrudnionych do realizacji umowy. W razie zmiany pracownika
przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych ma obowiązek
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Przez zmianę pracownika rozumie się także zatrudnienie
nowego pracownika. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności,
o których mowa w ust. 1 wykonuje podwykonawca.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić
dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także
pracowników podwykonawcy na cały okres trwania umowy w postaci zaświadczenia od właściwego
organu ubezpieczeniowego, w którym dane osobowe pracownika z wyłączeniem jego imienia
i nazwiska będą zanonimizowane.
§ 12.
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 poz. 847), o ile zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.
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Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.
W razie zmniejszenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu, bez prawa Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia.
W razie zwiększenia stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, kwota wynagrodzenia ulega
odpowiedniemu zwiększeniu w całości ze środków Zamawiającego.
W przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 warunkiem niezbędnym do zwiększenia wynagrodzenia jest
wystosowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i
szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia w odniesieniu do ilości pracowników
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, ilości przeprowadzonych przez tych pracowników
roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów. Wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodów celem zweryfikowania zasadności
oraz poprawności dokonywanych obliczeń. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z nowych cen
jednostkowych będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania i będzie mogła wejść w
życie po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych uregulowań prawnych.
§ 13.
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie.
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu
(siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy
korespondencji wysłanej przez Zamawiającego na podany w umowie adres.
Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy robót podobnych po upływie terminu
niniejszej umowy na okres do 31.12.2021 r.
Strony zgodnie oświadczają, że dopuszczają sposób komunikowania się ze sobą drogą elektroniczną
i traktują go jak zwykłą formę pisemną.
Adres poczty elektronicznej Wykonawcy……......... oraz numer telefonu…………
§ 14.

Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach,
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

3 egzemplarze dla Zamawiającego

Integralną częścią umowy są:
b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,
c) Specyfikacja techniczna ST,
d) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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