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             ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
                       ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

                                                               Z/S W ODOLIONIE

                  PRZETARG NIEOGRANICZONY

      PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 2602 C CIECHOCINEK – DĄBRÓWKA TJ.
                   UL. 700 LECIA W RACIĄśKU
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ZDP. 272.2.2012

                      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ
                       POWYśEJ 14 000 EURO I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia
w RaciąŜku

I. Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22 Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski E-mail- zdp_odolion@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania - pn-pt. : od godz. 7.00 do godz. 15.00
 II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyŜej 14.000  euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami)
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2009r. Nr 226 , poz.1817),
3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 282 , poz.
1650 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka
tj. ul. 700 lecia   w RaciąŜku

 – roboty przygotowawcze – 0,760 km,
           -  krawęŜniki -  1460,0 mb
           –  ścieki - 298,0m2,

 –  nawierzchnia jezdni – 4.507 m2,

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV- 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

1.Szczegółowy zakres robót zawiera :
roboty  przygotowawcze – roboty pomiarowe, frezowanie nawierzchni ,rozebranie ścieków betonowych gr. 15 cm
na     podsypce cementowo-piaskowej z wywozem poza teren budowy ;
krawęŜniki i ścieki  - ława pod  krawęŜniki betonowe z oporem, krawęŜniki betonowe wystające  o wym. 20x30 cm
bez ław
krawęŜniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm bez  ław, ścieki z kostki brukowej betonowej 16x16 cm
z niezbędną rozbiórką masy ;
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konstrukcja jezdni  - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, skropieni nawierzchni drogowej asfaltem,
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną asfaltową średnio 150 kg/m ², mechaniczne
czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm ( warstwa wiąŜąca ) , nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm
( warstwa ścieralna )

2. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót .
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niŜ 5 lat.
4. Wykonawca zaakceptuje warunki płatności – 30 dni od dnia dokonanego odbioru i przedstawienia faktury.
IV. Części zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamówienia uzupełniające -   Zamawiający  przewiduje zamówienie  uzupełniające.
 VI. Oferty wariantowe -  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia - Wymagany termin wykonania zamówienia 30 sierpnia 2012 roku

VIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

1. W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy
Pzp :
1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia
- Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe
( bitumiczne ) ,   kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny złoŜonej oferty brutto.
Wykonawca musi podać rodzaj, wartości robót drogowych, daty i miejsca wykonania oraz załączyć
dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
1.3.1. Potencjał techniczny

Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST). W
szczególności wymaga się wykazania co najmniej jednego zestawu składającego się z : rozkładarka
mieszanek mineralno bitumicznych- szt.1, walec ogumiony – szt.2, walec stalowy – szt.3, frezarka szt.1,
wytwórnia mas bitumicznych szt.1
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie
oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ.

1.3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności  odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją  na temat
ich  kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia,
a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi
osobami.

Oświadczenia , Ŝe osoby które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
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Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie
oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 9 do SIWZ.
1.4. Sytuacji ekonomicznej finansowej
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą 500 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego
dokumentu
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać
łącznie.

2. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków,  o których mowa
w art.24 ust.1ustawy Pzp.

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę , jeŜeli :
- nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art.24 ust.1  ustawy Pzp.
 W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi spełniać kaŜdy
z  Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń  i dokumentów.

       IX.WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU :

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy naleŜy przedłoŜyć:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznik
nr 3 do SIWZ.
1.2. Wykaz robót budowlanych /drogowych - bitumicznych / w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie,   z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających (np. referencje,), Ŝe roboty drogowe   co najmniej dwie, kaŜda o wartości
brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny złoŜonej oferty brutto, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone    – wg wzoru załącznik nr 7              do SIWZ
1.3. Wykaz narzędzi
wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ.
1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik
nr 9 do SIWZ.
1.5 Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wg wzoru załącznik nr 10
do SIWZ
1.6. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niŜ 500 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z     jej treści lub innego
załączonego dokumentu.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ, przedstawiając
w tym celu;
2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
2.2. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.

3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ),

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie    w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ),
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu -wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,    lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie   lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
-  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Forma składanych dokumentów :

Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem

.
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X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:
adres : Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą  w Odolionie,
87-700 Aleksandrów Kuj. ul. Szosa Ciechocińska 22
faksem: nr faksu- 054 2822745
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: BoŜena Roszak,
tel. 054 2822745
XII. Wymagania dotyczące wadium.

1.Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium .

XIII. Termin zwi ązania ofertą
1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni .
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania oferta,
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawcy o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
5. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  przedłuŜeniem okresu
waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres
związania ofertą.
6JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.

2)Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty ( oryginały lub kopie poświadczone za zgodność  z
oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający niezauwaŜalne
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane
przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

           3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.

           4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do
oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty  w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.

            5) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do
którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich
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wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

            6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących   danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez tego Wykonawcę.

            7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę.

            8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę.

           9) Ofertę naleŜy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie  zawartości  bez
uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa
Ciechocińska 22,    87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :

10. Na ofertę składają się :
a)formularz oferty (  załącznik nr 1 ),
b) kosztorys ofertowy, ( załącznik nr 2),
c)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                ( załącznik nr 3 ),
d)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 ustawy Pzp.                     ( załącznik nr 4)
e)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 pky. 2 ustawy Pzp.              ( załącznik nr 5)

f) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych  do  wykonania   zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych
przez nie czynności  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  -  ( załącznik nr 9 i 10  )
Do wykazu naleŜy dołączyć kserokopie aktualnych uprawnień  z branŜy budowlanej drogowej oraz aktualne
zaświadczenie o przynaleŜności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego.

        g)wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie    do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone     (załącznik nr 7 )

        h)  zobowiązanie  innych podmiotów  ( załącznik nr 6 )
        i )wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( załącznik nr 8 )

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
                „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w
                    RaciąŜku  „

         „ Nie otwierać przed  dniem 25 kwietnia 2012 roku  godz.  10.00  ”.
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j)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca  jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum   500.000 zł.

k)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

l)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

m)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

n )pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.

11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, niezaleŜnie od
wyniku  postępowania.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w:
 siedzibie zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
  Ulica- Szosa Ciechocińska 22
  Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
  Pokój nr 1 do dnia  25.04.  2012 r. do godz. 10:00
 Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia
protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
 w siedzibie zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój nr 1 dnia 25.04. 2012r.o godz. 10:15
 3.Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana  ,informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia i okresu gwarancji.
Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni  przy otwarciu ofert, na
ich wniosek.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  ( zadania ) naleŜy przedstawić  w „ Formularzu ofertowym „
stanowiącym załącznik  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.
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3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty , związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego , odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT.
4. Cena moŜe być tylko jedna ; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od
razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była cena ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
 XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeŜeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w
poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami i ich
wagami :
  - cena –100 %

5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
 W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :

                               cena minimalna
  Ocena punktów = cena badana        x 100 punktów x 100 %

7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.

XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w
szczególności:
-  nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe
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nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
-  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
-  terminie po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
-  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
-  zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – Strona www.zdp.aleksandrow.pl

5. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
-  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert
-  złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
- w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało ono
przesłane pisemnie,
- w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz
nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania.

 XVIII.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
 Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego wykonania w wysokości:  2% ceny ofertowej
przedstawionej przez Wykonawcę
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1)w pieniądzu, sposób przekazania:
 na konto zamawiającego : numer konta KBS Aleksandrów Kujawski  92 9537 0000 2001 0018 0526 0006
2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3)w gwarancjach ubezpieczeniowych
4)w 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.
5) w gwarancjach bankowych.
 Zamawiający nie wyraŜa zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z
wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z
ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i
ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich
wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie naleŜytego wykonania zobowiązań umowy.
 Zwrot zabezpieczenia.
1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za naleŜycie wykonane.
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2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi nie moŜe przekroczyć 30 % wysokości
zabezpieczenia.

XX. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g  uPzp przysługują wykonawcom i innym osobom,
jeŜeli ich interes  prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa
Urzędu.
3. Środkami ochrony prawnej są :
- odwołanie , zgodnie z art. 180- 198 Pzp,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a – 198g. Pzp.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXII. Postanowienia końcowe.
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeks cywilny.

Odolion, 03 kwietnia  2012r.

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej :

Dyrektor ZDP

Jacek Kowalewski
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 Załączniki do SIWZ

1. Formularz Ofertowy - załącznik Nr 1,
2.    Kosztorys Ofertowy - załącznik Nr 2  ,
3 .   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 p.z.p - .
       załącznik Nr 3
4.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1ustawy  Prawo zamówień
      publicznych – załącznik Nr 4
5.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy  Prawo zamówień
      publicznych – załącznik Nr 5
6.   Zobowiązanie innych podmiotów - załącznik Nr 6
7. Oświadczenie  dotyczące wymagań posiadania wiedzy  i doświadczenia – załącznik Nr 7
8. WyposaŜenie techniczne  niezbędne do realizacji zamówienia  - załącznik Nr 8
9. Wykaz osób  które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- załącznik Nr 9 i nr 10
10. Wzór umowy

 11. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
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                                                                                                                                          Załącznik nr 1

                                           FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ
                                       14 000 EURO  I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu /faks .....................................................................................................

nr NIP.....................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22, Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Zobowiązania wykonawcy :
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

cena brutto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

cena netto ..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….
UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia .......... 2012r.
Udzielam .................. miesięcy gwarancji.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty
załączam:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ZastrzeŜenie wykonawcy .NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

______________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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                                                                                                                                               Załącznik nr 2  do SIWZ

                                               KOSZTORYS OFERTOWY
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Załącznik nr 3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

Wykonawca:

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

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

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

Niniejszym na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej Ustawą

Oświadczam
Ŝe podmiot, który reprezentuję spełnia warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy, dotyczące :
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

_______________________________________________________
(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 4do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków
określonych w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

Wykonawca:

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

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

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

Niniejszym zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Ustawą, oświadczam, Ŝe podmiot, który
reprezentuję : nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków
określonych art. 24 ust. 1 Ustawy w myśl których wyklucza się .

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a). Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialności,
jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania
decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie osób fizycznych

w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

Oświadczam zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w stosunku do nas:

nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,

po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy czym
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 9 do SIWZ
WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wykonawca:

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

oświadczamy, Ŝe zamówienie będzie realizowane z udziałem następujących osób :
Nazwisko i imię

osoby, którą
Wykonawca
dysponuje

Nazwisko i imię
osoby, którą

Wykonawca będzie
dysponował

Wykształcenie/
kwalifikacje Nr uprawnień

Proponowane
przeznaczenie

1 2 3 4 5

Uwaga! W przypadku wykazania osób, którymi Wykonawca będzie dysponował naleŜy
dołączyć informacj ę o podstawie dysponowania tymi osobami na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia

Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

____________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 10 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

Oświadczam, Ŝe osoby, które zostały wymienione w wykazie na załączniku nr 4 będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im waŜne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego.

______________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWI ĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

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

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

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

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

(pieczątka / nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

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

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

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

..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________

(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
           w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
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Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYMAGA Ń POSIADANIA WIEDZY
I DOSWIADCZENIA

Wykonawca:

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

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

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w cz. III ust1 pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia, oświadczam, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące
co najmniej dwie drogowe roboty budowlane: (dot. robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie)

lp
Opis robót, miejsce wykonania

Wartość robót

budowlanych brutto

Data wykonania

Początek / koniec

Suma wartości robót brutto

Wykonawca winien załączyć dokument potwierdzający, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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 (pieczątka wykonawcy) 

                                                                                                   Załącznik nr 8  SIWZ
WYPOSAśENIE TECHNICZNE

                                     NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia w RaciąŜku

opis
(nazwa, rodzaj)

Liczba
jednostek

Forma
dysponowania

Wydajność/
wielkość

1 2 3 4

Wymaga się wykazania co najmniej jednego
zestawu składającego się z :

Rozkładarka mas bitumicznych

Walec ogumiony

Walec stalowy

Frezarka

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Oświadczam, Ŝe dysponuję/będę dysponować* wszystkimi w/w maszynami i urządzeniami
niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie dysponuje a będzie dysponował potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, naleŜy załączyć pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do ich udostępnienia

___________________________________________________

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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                                                                                                                                             Wzór

                                                                   U M O W A  Nr ......

       W dniu .......................2012r.  została zawarta umowa pomiędzy :
     Zarządem  Dróg  Powiatowych w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie zwanym w dalszej  treści
  „  Zamawiającym”  reprezentowanym przez :

                     1)........................................................................................................

                     2) ..........................................................................................................
    a

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

   zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą „

   reprezentowanym  przez :
1. ............................................................................................
2............................................................................................
została  zawarta  umowa  o  następującej  treści :

§1
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w  trybie  przetargu
nieograniczonego  z dnia............2012r. w wyniku którego w dniu ........................2012r. wybrano ofertę
.................................. uznaną  za najkorzystniejszą do wykonania zadania.
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. 700 lecia
w   RaciąŜku
 Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja  dotycząca  przetargu.

§ 2
Strony umowy ustalają termin realizacji przedmiotu umowy : do dnia ........................2012r.

§ 3
1.Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy naleŜność w kwocie :

                 Wynagrodzenie netto :..................................................zł
                 podatek VAT w wysokości 23 %..................................zł
                 Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ........................zł
                słownie....................................................................................................................................   
2. Zapłata naleŜności nastąpi jednorazowo fakturą po odbiorze końcowym i sprawdzeniu faktury  przez
inspektora nadzoru w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia faktury.
Zapłata naleŜności wymienionej  w ust. 1 nastąpi z konta Zamawiającego
...........................................................................................
 na konto Wykonawcy

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

§ 4
                                                                       Obowiązki Stron
1.Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
- protokolarne przekazanie frontu robót,
- udostępnienie pomieszczeń / miejsca na składowanie materiałów Wykonawcy
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- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, zapewnienie nadzoru
inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego   w § 1   umowy.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu / miejscu  składowania  oraz na     terenie   wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
-   przyjęcie frontu robót,
-    zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt
-   utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
-    przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
     ppoŜ. w trakcie    wykonywania robót ,

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeŜeli będzie to niezbędne dla zachowania
  terminu wykonania robót,
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót,
- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania
  w budownictwie  i zapewniających  sprawność    eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu
  umowy.   Wszelkie odstępstwa od pierwotnie  zaakceptowanych przez   Zamawiającego
  materiałów,  elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę  Zamawiającego;
- współpraca   z słuŜbami Zamawiającego,
- zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
  uprawnienia  pracowników oraz   gwarantujących poprawność i właściwą jakość   wykonanych robót,
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów
   niezbędnych  do zgodnego   z umową wykonania przedmiotu umowy,
- prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem
   dokonania wpisów i   potwierdzeń, - wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
 -  przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,  - zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia kaŜdego
    etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego  i inspektorowi  nadzoru   poprzez wpis    do   dziennika
    budowy,

§ 5

1. Funkcję kierownika robót pełnić będzie ........................................................................
uprawnienia budowlane  .................................................................................................

3. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie..........................
..................................................
uprawnienia budowlane Nr ...................................................................................................

§ 6

                                                                      ZABEZPIECZENIE

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w  wysokości 2% ceny
całkowitej podanej w ofercie w postaci np.  gwarancji ubezpieczeniowej –.............................zł
obowiązujące w pełni wysokości do dnia ............................2012 r. i  w wysokości 30%
zabezpieczenia, tj. ..........................okresie od .....................2012 roku do ....................2017 roku
tj. 15 dni po upływie udzielonej  gwarancji.
2.  W  przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie
gwarancji  i rękojmi w terminie określonym w  § 9 , Zamawiający upowaŜniony jest do
dysponowania  kwotą zabezpieczenia wymienionego  w ust. 1 z przeznaczeniem na ich usunięcie.
3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoŜy w terminie do .............................2012  r.
gwarancji  ubezpieczeniowej  stanowiącej zabezpieczenie kwoty  ..........................zł na okres od
.....................................2012 r. do ..................................2017 r, wówczas Zamawiający  dokona
potrącenia   tej kwoty  z faktury końcowej.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu   kary umownej :
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a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z  przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa  w §   3 ust. 1
b) Za  kaŜdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 500 zł.
c) Za kaŜdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 500 zł.
2. Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej :
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez

Zamawiającego w wysokości  5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w §  3 ust.1.
b) Za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w  wysokości 500 zł.
c) W wysokości ustawowych odsetek za  kaŜdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy.

§ 8
                     Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2.Termin gwarancji ustala się na .........................miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru

końcowego .
3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot umowy ma wady

zmniejszające  jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z
przeznaczenia rzeczy, albo jeŜeli wykonany   przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z
dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie   niezupełnym.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie
dokonywania   czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w
wykonanym przedmiocie umowy w   chwili  odbioru.

5.Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały
wskutek wykonania  przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od
odpowiedzialności następuje,  jeŜeli Wykonawca  uprzedzi Zamawiającego  o groŜącym
niebezpieczeństwie zaistnienia  wad lub, jeŜeli mimo dołoŜenia naleŜytej staranności nie mógł  stwierdzić
niewłaściwości otrzymanych  wskazówek.

6.Wykonawca nie moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe
       wskutek wad  rozwiązań, których  wprowadzenia zaŜądał oraz za wady wykonanego przedmiotu
       umowy powstałe wskutek     dostarczonego przez  siebie  projektu lub  rozwiązania technicznego.
7.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia
      Zamawiający moŜe:
     a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
     b) dokonać odbioru i Ŝądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeŜeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
      nadającej się   do usunięcia  lub  stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający moŜe:
     a)Ŝądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
      b) Ŝądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości
     uŜytkowej,  estetycznej i   technicznej.

§ 9
                                                                     Odbiór robót
 1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych    po   wykonaniu
przedmiotu   Umowy. Odbiorom    częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy
robót    według uzgodnień na budowie  albo zakończone etapy robót ustalone z zamawiającym.
 2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy)
 oraz inspektor    nadzoru    inwestorskiego.
 3.Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu  dokumentów
pozwalających na  ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
- dziennika budowy,
- dokumentacji powykonawczej,
- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,
 - protokołów badań,
- gwarancji,
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- aprobat technicznych,
-  atestów i certyfikatów jakości,
-  deklaracji zgodności z PN,
4.Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni,
a odbiór częściowy w terminie 7dni  od   daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości
do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru kaŜdorazowo  zatwierdza  inspektor nadzoru inwestorskiego
 5.O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem
do    dziennika  budowy.  Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w który
Zamawiający potwierdził fakt   doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień
godzinę odbioru.
6. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości
do odbioru z    powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o
których mowa w  niniejszej Umowie,  Zamawiający moŜe  odmówić odbioru. W takim wypadku
Wykonawca pozostaje w  zwłoce.
7. JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca
nie pozostaje w zwłoce z  wykonaniem  zobowiązania wynikającego   z umowy.
 8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru.  Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia
ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany   po  złoŜeniu stosownego oświadczenia przez
Zamawiającego w protokole  odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w  protokole  usunięcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym   odbiorze.
9. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym
fakcie przez  Wykonawcę  nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie
terminie, Wykonawca moŜe  ustalić protokolarnie  stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję
w skład, której wejdzie inspektor nadzoru  inwestorskiego –  zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie
wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół   taki stanowi podstawę do wystawienia faktury
Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §3 umowy.

§ 10
1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których  Strony nie znajdą polubownego rozwiązania,
będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11
 Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej waŜności formy uzgodnionego i podpisanego przez
Strony aneksu pod   rygorem niewaŜności.

§ 12

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla kaŜdej ze stron .

                      ZAMAWIAJ ĄCY :                                                      WYKONAWCA :
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