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DUDiM.510.4.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO
I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia:
Remont nawierzchni  dróg powiatowych i utwardzenie ciągów pieszych

I.  Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-Szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
E-mail – zdp@zdp. aleksandrow.pl
Godziny urzędowania -pn-pt. :od godz. 7.00 do godz. 15.00
II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyŜej 30.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 Prawa zamówień
publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z póź.
zm.);

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. poz 231 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy( Dz. U. z 2013 r., poz. 231);

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego     w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r, poz. 1692 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Remonty dróg powiatowych
 Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
   Kod CPV – 45233100-0
   Kod CPV – 45233253-7
1).Szczegółowy zakres robót
  A. Remont nawierzchni masą bitumiczną  drogi Nr 2619 C Koneck – Jaranowo, odcinek
0,550 km, od km 8+952 do km 9+502 w miejscowości śabieniec
- Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –  0,55 km
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową – 302,5 MG
- Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem – 3025 m²
- Mechaniczne ścięcie poboczy – 1100 m²
- lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem -  50 m³



B .Remont  nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi
powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo od km 10+960 do km 11+160 w miejscowości
Koneck

- roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –  0,166 km
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową –90,8MG
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem –908m²
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 205 m²
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 344 m²
- przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm – 23 mb
- ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm – 4 szt,
- koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm – 549  m²
- warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm – 549 m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- 344 m²
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- 344 m²
- ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wtopionego  na podsypce cementowo –piaskowej wraz z
wykonaniem ławy betonowej z oporem  z betonu  C 15/20 –137mb
- ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wystającego na podsypce cementowo –piaskowej wraz z
wykonaniem ławy betonowej z oporem  z betonu  C 15/20 – 78,3mb
- ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione
zaprawą cementową –204,5 mb

C. Remont  nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągu pieszego  w ciągu drogi
powiatowej Nr 2610 C Turzno – Seroczki  od km 13+401 do km 13+551w miejscowości Seroczki
- roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –  0,15 km
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową – 75 MG
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem – 750  m²
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 150 m²
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - 75 m²
- przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 40 cm – 6 mb
- ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm – 2 szt,
- koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm –225m²
- warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm –225m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- 75 m²
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- 75 m²
- ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wystającego na podsypce cementowo –piaskowej wraz z
wykonaniem ławy betonowej z oporem  z betonu  C 15/20 – 162 mb
- ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione
zaprawą cementową – 150 mb

D. Remont nawierzchni masą bitumiczną wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatokę
autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 2530 C Zduny – Opoki od km 1+576 do km 2+276

- roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –  0,7 km
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową – 404 mg
- nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o gr, 4 cm po zagęszczeniu warstwa
ścieralna – 436,0 m²
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem – 3604,0 m²
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 30 m²
- koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm – 476m²
- warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm –476m²
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- 436 m²



- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm- 436 m²
- ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wtopionego  na podsypce cementowo –piaskowej wraz z
wykonaniem ławy betonowej z oporem  z betonu  C 15/20 –20mb

- ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione
zaprawą cementową – 23 mb
- mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm – 1400,00 m²
E. Remont drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno – Seroczki od km 0+150 do km 0+750
- roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –  0,6 km
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową – 300  MG
- uszczelnienie nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową i grysem –  3000   m²
-mechaniczne ścięcie poboczy – 1800 m²
F. Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo  na
odcinku 50 mb w miejscowości Zbrachlin.
- roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych –0,05km
- chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm – 75  m²
- koryto wykonane mechanicznie gł. 20 cm –75m²
-warstwa odcinająca z piaski gr. 10 cm –  75m²
- ustawienie krawęŜnika 15x30 cm wtopionego  na podsypce cementowo –piaskowej wraz z
wykonaniem ławy betonowej z oporem  z betonu  C 15/20 –50mb
- ustawienie obrzeŜy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wypełnione
zaprawą cementową – 50 mb

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 48 miesięcy .
   Okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
4). Wykonawca zaakceptuje warunki płatności – 30  dni od dnia dokonanego odbioru i przedstawienia
faktury.
5).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6).Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
7).Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8).Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

9). Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub
całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do
wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom
Wymagania dotyczące umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub
sprzeciw zawarte są w projekcie umowy.
IV. Termin wykonania zamówienia .
Termin wykonania zamówienia  do dnia  15 września 2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1
ustawy Pzp :

1.1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnianie tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku przez złoŜenie oświadczenia  ( załącznik Nr 3 )



1.2 Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  - w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe, kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ
połowa ceny złoŜonej oferty brutto wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty   i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty zostały
wykonane w sposób naleŜyty    oraz  wskazujących, czy 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 6
do SIWZ.

1.3 Potencjał techniczny  

Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada:
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
- rozsypywarka kruszywa,
– walce stalowe gładkie,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzęt drobny,
-  ścinarka poboczy
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.

1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej,
- co najmniej  4 pracowników fizycznych posiadających doświadczenie w pracy w branŜy drogowej
minimum 2 lata,
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.

1.4. 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.

       VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 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 z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych
1.2. Wykaz robót budowlanych /drogowych/ wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających,
czy roboty zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ;
 NaleŜy podać co najmniej dwie roboty , kaŜda o wartości brutto nie mniejszej niŜ połowa ceny
złoŜonej oferty brutto.

1.3. Wykaz narzędzi
Wykaz narzędzi , wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych  w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami

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

1.5.Oświadczenie, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
1.6. Opłacona polis, a w przypadku jej braku, 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 powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia;
2.1. 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 przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg
wzoru załącznik nr 5 do SIWZ, przedstawiając w tym celu;
2.2. 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.
2.3.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 postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
spełniają warunek  udziału w postępowaniu  dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy
prawo zamówień publicznych.



3. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 naleŜy złoŜyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę upowaŜnioną, z zachowaniem reprezentacji :

1).Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 Prawa zamówień publicznych

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , 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 dopuszczeni  do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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.

4.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe :
- nie otwarto jego likwidacji , ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem składania ofert );
- 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;
- 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.

4.2. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 1 ppkt. 1.1, i w pkt 3 ppky 1,2,3,4
i w pkt . 4  dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

        - Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50,poz 331 z zmianami ) , albo
informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej .



6. Inne dokumenty – Kosztorys Ofertowy
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 ”.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kuj.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
   a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 54 282 2745
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
  b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej:
 zdp..@zdp.aleksandrow.pl
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3)W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30
2)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
 Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów , BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1)wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2).
2)JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia,w
którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom,



którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej  www.zdp.aleksandrow.pl
5)Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ pytania
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to
niezbędne.
5)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień
publicznych.
6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl

XIII. Wymagania dotyczące  wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin zwi ązania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu 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 umów
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika
oraz wyliczać wszystkich 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.1ustawy Pzp.   ( załącznik nr 4)
e) zobowiązanie innych podmiotów    ( załącznik nr 5 )
f) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz
z informacjami   na temat  ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia , a takŜe zakresu wykonywanych  przez nich czynności, oraz informację
o podstawie do dysponowania tymi osobami -  ( załącznik nr 8 i 9  )
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 wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu , a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy     - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty    i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty
zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz  wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 6 )

        h) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń ( załącznik nr 7 )
i) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca  jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum   500.000,00 zł.

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

Remont nawierzchni  dróg powiatowych i utwardzenie ciągów pieszych

         „ Nie otwierać przed  dniem 29  maja 2015 roku  godz.  10.05 ”.



j) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , 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 ofert.
k) 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,
l)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.
ł) pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.
m) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca , albo informację
o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 a.
11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty

niezaleŜnie od wyniku  postępowania

XI. 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 29 maja 2015r. 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 29 maja 2015r.do godz. 10.05
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 zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena .

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).



XIII. 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,
 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 – 90 %
Gwarancja jakości  – 10 %
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 90 %

W kryterium gwarancja jakości zostanie zastosowany wzór :

                             ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Ocena punktów = najwyŜsza  zaoferowana ilość miesięcy gwarancji     x 100  punktów x 10 %

6.1. Minimalny okres gwarancji jako ści wynosi  48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu
umowy, a maksymalny okres gwarancji jakości  wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu
umowy.

6.2. Do oceny ofert w kryterium „gwarancja  jakości ” zostanie przyjęty termin, jaki
Wykonawca wpisze w pkt 2 formularza ofertowego – załącznik nr 1 do siwz.

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. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając



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

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

5. 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.
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli
zostało ono przesłane pisemnie,
3)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.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
8. 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.

XV. Wymagania dotyczące  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:  3% ceny ofertowej
brutto 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 Kredyt Bank S.A. Filia Nr 6 Aleksandrów Kujawski
................
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.(Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275).
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.
6. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane   , z zastrzeŜeniem kwoty 30%
wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niŜ 15 dni po upływie rękojmi za wady.
7. JeŜeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni
solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
8. JeŜeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia
postępowania.
9. W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę  z punktu
widzenia kryteriów przyjętych  w    niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści  niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10
5. Wystawienie faktury  nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego i końcowego.
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień
       zawartej umowy:

Zmiany do umowy
6.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP
przewiduje moŜliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

b) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemoŜliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
- Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy
lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe
nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji robót. JeŜeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę
pod warunkiem, Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ
wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.
Zmiany podwykonawcy moŜna dokonać jedynie, jeŜeli wykonywanie części robót przez
podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie



wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie
wykonywania umowy jest niedopuszczalne.
 - Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie
moŜna było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a
których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych
osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy;

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana
którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia terminu
wykonania przedmiotu umowy.
- Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niŜ podatkowe przepisy prawa, jeŜeli w wyniku
wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy raŜącą stratą, a zmiany tej nie
moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zaistnienie powyŜszej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i
niezaleŜną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności, przy czym Zamawiający upowaŜniony
jest do Ŝądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
- Przekształcenia Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę
prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy- Kodeks Spółek
Handlowych.
Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie przedłuŜenia okresu zakończenia
robót,  w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne na potrzeby niniejszej umowy rozumie się wystąpienie
nadzwyczajnych opadów lub temperatury zewnętrznej ,które uniemoŜliwi ą wykonywanie robót
zgodnie z przyjętą technologią wykonywania robót.
PrzedłuŜenie terminu wykonania  umowy moŜe trwać maksymalnie tyle dni o ile wstrzymano
wykonywanie robót. Zastosowanie opisanego warunku moŜliwe jest pod warunkiem wykonania przez
strony następującej procedury postępowania:
-Wykonawca kaŜdorazowo niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy powiadomi Zamawiającego
na piśmie o wstrzymaniu, robót najpóźniej w dniu wstrzymania robót,
-Zamawiający po otrzymaniu w.w zawiadomienia i jego weryfikacji w tym samym dniu lub w dniu
następnym powiadamia Wykonawcę o wyraŜeniu zgody na wstrzymaniu wykonywaniu robót.
Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na takie wstrzymanie gdy weryfikację techniczną nie
potwierdzi takiej potrzeby,
-Wykonawca niezwłocznie po ustąpieniu przeszkód przystąpi do wykonywania dalszych robót, z
wnioskiem o wznowienie robót moŜe wystąpić równieŜ Zamawiający,
- W przypadku gdyby wstrzymanie robót o którym mowa wyŜej mogło zagrozić terminowemu
wykonaniu robót Wykonawca występuje ze stosownym wnioskiem o zmianę terminu wykonania
6.2 Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 k.c.  – „JeŜeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi
trudnościami albo groziłoby jednej ze stron raŜącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu
umowy, sąd moŜe po rozwaŜeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współŜycia społecznego,
oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu
umowy”.
6.3 Wszystkie powyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody.



6.4 Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany
związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub
zmiana danych
XVII.  Pouczenia o środkach ochrony prawnej
1.Wykonawcy, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.180 ust2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) przysługuje odwołanie  wyłącznie wobec
czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w postępowaniu;
- wykluczenie odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia ;
-odrzucenie oferty odwołującego.
2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych moŜe w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie.
3.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".
XVIII. 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.
XIX. 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  15 maja 2015 r.

Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski


