
                                                Odolion, dnia 14 marca 2016 r.
DUDiM. 510.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie

 przetargu nieograniczonego na

Remont nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych

Droga Nr 2530 C Zduny – Opoki od km 0+720 do km 1+520
Droga nr 2615 C Waganiec – Zbrachlin 0+000 do km 1+800
Droga nr  2623 C  Wola Bachorna – Kuczkowo  od  km 1+900 do km 2+900

ZATWIERDZAM:

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



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zamawiającym jest:            Zarząd Dróg Powiatowych
Miejscowość:                    87-700 Aleksandrów  Kujawski z siedzibą w Odolionie
Adres:                    ul. Szosa Ciechocińska 22
NIP:        891-14-13-478
REGON:        910 866 471
Strona internetowa:  www.zdp.aleksandrow.pl
tel. 54 282 2745 , faks 54 282 2745

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których  zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu:
1.Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2254 ze zm.), zwanej dalej  ustawą  Prawo zamówień publicznych,
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 – Biuletyn Zamówień Publicznych – poz. 68706 z dnia 25.03.2016  roku,
–  strona internetowa Zamawiającego – www.zdp.aleksandrow.pl
–  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

III.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest „
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

A. Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2530 C Zduny – Opoki od km  0+720 do
km 1+520

- Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- 0,8 km
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową  standard II przy średniej

ilości 100 kg/m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m² - 400 Mg

- Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
       utrwalenia emulsją asfaltową i grysem -  4000 m²
- Ścinanie mechaniczne poboczy – średnia grubość warstwy średnio 10 cm - 1600 mb
- Lokalne uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem-  1600 mb
- Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp - 1600 mb

B. Remont  nawierzchni masą bitumiczną  drogi powiatowej nr 2615 C Waganiec – Zbrachlin
od km 0+000 do km 1+800

- Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- 1,8 km
- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową  standard II przy średniej

ilości 100 kg/m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m² -  900 Mg

- Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
       utrwalenia emulsją asfaltową i grysem - 9000 m²
- Ścinanie mechaniczne poboczy – średnia grubość warstwy średnio 10 cm -2000 mb
- Lokalne uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 2000 mb
- Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp -  900 mb

C. Remont  nawierzchni masą bitumiczną  drogi powiatowej Nr 2623 C Wola Bachorna –
Kuczkowo od km 1+900 do km 2+900

- Roboty pomiarowe, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- 1,0 km



- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową  standard II przy średniej
ilości 100 kg/m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m² -500 Mg

- Uszczelnienie nawierzchni bitumicznej  poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego
       utrwalenia emulsją asfaltową i grysem -5000 m²
- Ścinanie mechaniczne poboczy – średnia grubość warstwy średnio 10 cm -2000 mb
- Lokalne uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem - 2000 mb
- Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp - 2000 mb

3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę  pełnej gwarancji  na przedmiot umowy na
okres min.36 miesięcy licząc od  daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
W okresie gwarancji Wykonawca winien zapewnić  bezpłatną naprawę elementów nawierzchni drogi ,
które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
Gwarancja obejmuje:
- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową  eksploatację w okresach  udzielonej gwarancji;
- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie
gwarancji;
-koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
prawidłowego  funkcjonowania zamontowanych urządzeń ( rzeczy).

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
Załącznik Nr 1 do SIWZ       - Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 2 do SIWZ      - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 do SIWZ       - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) :
 Kod CPV – 45233100-0
 Kod CPV – 45233253-7

IV.Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia naleŜy zrealizować w terminie do 31 lipca 2016 r.

V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału
w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.1.Posiadają  uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza  spełnienie warunku  poprzez złoŜenie oświadczenia (wzór zał. nr 7).
1.2.Posiadają  wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe,  Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał   i prawidłowo ukończył co najmniej jedną  robotę
budowlaną  polegającą na remoncie drogi  o wartości – co najmniej 800.000,00 złotych  brutto.
1.3.Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza  spełnienie warunku  poprzez złoŜenie oświadczenia( wzór zał. Nr 7).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą
wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych
osób, spośród których:
1) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane  do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalności drogowej ,



- warunek uznaje się za spełniony jeŜeli wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą
wymienione uprawnienia .
1.4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza  spełnienie warunku  poprzez złoŜenie oświadczenia (wzór zał. nr 7).

2.W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie , kaŜdy z warunków określonych
w pkt 1.1-1.4 winien spełniać  co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący  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.

Warunki określone  w pkt 2 i 3 powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie.

4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia , zdolnościach  finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował  tymi zasobami  w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
oraz dokumenty dotyczące:
a)  zakresu  udostępnionych  wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)  sposobu   wykorzystania  zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie  łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d)zakresu  i okresu  udziału innego podmiotu  w wykonywaniu zamówienia,
o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać wyŜej wymienione dane.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie  z art.26 ust.2 b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba  Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.JeŜeli wykonawca , w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w rozdziale 5 pkt 1.2,  powołuje się na zasób wiedzy i doświadczenia innego podmiotu na zasadach
określonych  w art.26 ust.2b ustawy- Prawo zamówień publicznych,  to podmiot, na którego zasób
wiedzy i doświadczenia powoływał się Wykonawca na  zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b
ustawy- Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do osobistego  wykonania tej części  robót
budowlanych, na którą udziela  Wykonawcy własnej wiedzy i doświadczenia, jako podwykonawca.
5. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie  części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postepowaniu, o których mowa  w rozdziale  V pkt 1.2 i 1.3 SIWZ, na zasoby
podwykonawców na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy – Prawo zamówień publicznych,
podania nazw ( firm) podwykonawców.
6. JeŜeli zakres robót budowlanych wskazanych przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych jest
szerszy niŜ wymagany przez Zamawiającego, to Wykonawca powinien w wykazie robót
budowlanych wskazać wartość robót  budowlanych  odpowiadających zakresowi wymaganemu przez
Zamawiającego.

7.  W celu  potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu  zamawiający Ŝąda  złoŜenia
oświadczeń i dokumentów  wymienionych w rozdziale VI.



8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złoŜone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty
wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

VI.Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnianie warunków  udziału w postępowaniu:
1.W celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa
w art.  22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty naleŜy załączyć:
1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ( wzór zał. nr 7 );
1.2 Wykaz robót budowlanych  wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, 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  te zostały  wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
( wzór zał. nr 4);
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w wykazie  robót budowlanych
naleŜy wykazać co najmniej   jedną  robotę  budowlaną   polegającą  na remoncie  drogi  , o wartości
– co najmniej 800.000,00 złotych  brutto.
1.3 Dowodami, o których mowa w rozdziale VI pkt 1.2 SIWZ są:

a) poświadczenie,
b) inne dokumenty- jeŜeli z uzasadnionych przyczyn  o obiektywnych charakterze Wykonawca nie

jest w stanie  uzyskać poświadczenia, o którym mowa  w rozdziale VI  pkt 1.2  lit. a SIWZ.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
wykazie, o których mowa w rozdziale VI pkt.1.2  SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1.3.
1.4 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 ( wzór zał. nr  5);
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykaz  osób które będą uczestniczyły
w wykonywaniu zamówienia musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego
w rozdziale V  pkt 1 ppkt . 1.4.
1.5.Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr  6 do SIWZ, iŜ osoby, o których mowa
w rozdziale VI  pkt.1.3, posiadają wymagane uprawnienia.
1.6 W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art.26 ust. 2 b  ustawy  Prawo zamówień publicznych  zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie
dysponował zasobami  innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania
zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia  oraz
dokumenty  dotyczące:
a)  zakresu udostępnionych  wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)  sposobu   wykorzystania  zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie  łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d)zakresu  i okresu  udziału innego podmiotu  w wykonywaniu zamówienia,
o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać wyŜej wymienione dane.
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia , o których mowa w rozdziale VI pkt 1.6  powinno odpowiadać
swoją formą załącznikowi nr  12 do niniejszej specyfikacji.
1.7 JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust.2 b ustawy Prawo zamówień
publicznych, a podmioty  te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od
wykonawcy przedstawienia  w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których  mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. nr 8 ).



2.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych naleŜy złoŜyć  następujące
dokumenty  w formie  oryginału  lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem  sposobu reprezentacji:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( wzór zał. nr 8 );
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Prawo zamówień publicznych,
wystawiony  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
2.3 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 ofert.
2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.
2.5 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. 2.2, 2.3 i  2.4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie     i zdrowotne albo
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 ofert.
JeŜeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt.2.5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem  –
wystawione  z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

3.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach,
o których  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych naleŜy złoŜyć
następujące dokumenty w formie  oryginału  lub  kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji;
1.Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz.331
z póŜn. zm.), albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej
( wzór zał. nr 9).

VII. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym :
a)  oświadczenia lub dokumenty wskazane  w  rozdziale  VI pkt 1 powinny zostać złoŜone

w taki sposób aby wykazać, Ŝe warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie
( tzn. składa jeden z tych wykonawców albo wszyscy  ci wykonawcy wspólnie),



b) oświadczenia lub dokumenty wskazane w  rozdziale VI  pkt 2 i 3  muszą być złoŜone  osobno
    przez kaŜdego z wykonawców.

VIII. Podwykonawcy:
1.W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iŜ wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców.
2.Zasady dotyczące realizacji  zamówienia  przy udziale podwykonawcy zawarte są w treści wzoru
umowy stanowiącej załącznik nr 11  do niniejszej specyfikacji.

IX. Inne dokumenty:
1. Kosztorys ofertowy.
2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby  uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
a jeŜeli wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik- takŜe pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
1.W niniejszym postępowaniu  o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
- faksem (nr 54 282 27 45)
- drogą  elektroniczną ( adres: www.sekretaiat@zdp.aleksandrow.pl , przy czym zawsze dopuszczalna
jest forma pisemna.
2.Forma pisemna zastrzeŜona jest do złoŜenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
3.Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
4.JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną  – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5.Domniemywa się, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego  na numer faksu  lub adres poczty
elektronicznej   podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią  pisma, chyba Ŝe wykonawca wezwany przez zamawiającego  do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 4
oświadczy, iŜ ww. wiadomości nie otrzymał.
6.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski - Odolion
Fax. 54 282 27 45

7.Do kontaktowania się z Wykonawcami  Zamawiający upowaŜnia:
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz procedury przetargowej z p. BoŜena Roszak
- tel. 54 282 27 45 , faks 54 282 27 45 , e- mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl
XI. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faksem  lub drogą
elektroniczną wnioskiem  o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później
jednak niŜ 2 dniu  przed upływem terminu składania ofert  na piśmie na zadane pytanie, przesyłając
treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania  oraz  umieści  taką informację na
własnej  stronie  internetowej (www.zdp.aleksandrow.pl  - w zakładce  zamówienia publiczne), pod



warunkiem, Ŝe wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji  wpłynął  do  zamawiającego nie później niŜ
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2.Zamawiający nie przewiduje  zwołania  zebrania  wszystkich  wykonawców  w  celu wyjaśnienia
treści   SIWZ.
3.JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany  treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, zamawiający przedłuŜy  termin
składania  ofert i poinformuje  o tym wykonawców, którym  przekazano  SIWZ oraz umieści  taką
informację  na  własnej stronie internetowe (www.zdp.aleksandrow.pl )-  w zakładce  zamówienia
publiczne).

XIII. Termin zwi ązania ofertą:
1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą,
z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.

XVI.  Opis sposobu przygotowania ofert:
1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3.Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania
oferty musi być dołączone do oferty, jeŜeli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez wykonawcę.

2) w przypadku wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty,

3) jeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to  musi w swej treści  jednoznacznie wskazywać  uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to  musi zostać dołączone do oferty i  musi być złoŜone w
oryginale lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być  poświadczona notarialnie).

4. Do oferty naleŜy dołączyć dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby  uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, a jeŜeli wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik- takŜe pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
5.Dokumenty składające się na ofertę  muszą być złoŜone w oryginale lub kopii  poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach którego Wykonawca polega na zasadach  określonych
w art.26 ust.2 b ustawy- Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów, o których  mowa
w rozdziale V pkt 1 ppkt.1.2 i 1.3  oraz w pkt 2 ppkt.2.2, 2.3 i 2.4 niniejszej specyfikacji, dotyczących
odpowiednio  Wykonawcy   lub tych podmiotów, są poświadczane  za zgodność z oryginałem  przez
Wykonawcę  lub te podmioty.
6.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być  sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
7.Dokumenty  sporządzone w języku obcym muszą być złoŜone wraz tłumaczeniem na język polski.
8. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić
takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich
odtajnienie.

9.Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty,



2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych               
w niniejszej SIWZ.

10.Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty)

były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
pełnomocnictwo,

b) kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty),

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr  10  do SIWZ).

11.Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert

zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić Zamawiającego,

przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA

OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.Ofertę złoŜoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
14.Wykonawca wskaŜe w ofercie tę część  zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
15. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty ( wzór zał.nr 10),
b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art.22 ust.1 ustawy Pzp ( wzór zał. nr 7),
c)wykaz robót budowlanych  wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących
najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty  te zostały  wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
( wzór zał. nr 4),
d) 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 ( wzór zał. nr  5),
e) dokument zawierający dowód, zgodnie  z art. 26 ust.2b Ustawy, Ŝe wykonawca będzie dysponował
zasobami do realizacji zamówienia jeŜeli wykonawca, wskazując spełnienie  warunków, będzie
polegał na zasobach innych podmiotów,
f) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy  nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień  ( wzór zał. nr 6),
g)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  minimum  500 000,00 złotych
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). JeŜeli z załączonej polisy nie wynika, Ŝe została opłacona,
naleŜy dołączyć dowód opłacenia polisy,
h) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( wzór zał. nr 8 ),
i)aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 Prawo zamówień publicznych,
wystawiony  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
j)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 ofert,
k)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert,
l)listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 50,poz.331
ze zm.), albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej
( wzór zał. nr 9),
 ł) kosztorys ofertowy,
m)dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby  uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
a jeŜeli wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik- takŜe pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
n)jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt. i), j), k) składa dokument lub dokumenty zgodnie
z zasadą wskazana w rozdziale VI pkt 2 niniejszej specyfikacji.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1.Oferty muszą być złoŜone w siedzibie zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych
w  Aleksandrowie Kujawskim z/ s w Odolionie  ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion w  terminie do 
dnia 11 kwietnia 2016 roku  do  godz. 10.00.
2.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, Odolion oraz opisane:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
                                                                             Kujawskim z/s w Odolionie

ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski

OFERTA NA
Remont nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych

Nr  2530 C Zduny – Opoki
Nr 2623 C Wola Bachorna – Kuczkowo

Nr 2615 C Waganiec – Zbrachlin

Nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2016 roku godz.10:05

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Szosa Ciechocińska 22 , Odolion, 87-700
Aleksandrów Kujawski w dnia  11 kwietnia  2016 roku o godz. 10.05.
4.Bezposrednio przed otwarciem  ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza  przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złoŜyli
oferty, a takŜe informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji
i warunki płatności zawartych w ofertach.
6.Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację
z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:



1.Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie  liczbowym i słownie z dokładnością
(do dwóch miejsc po przecinku).
2.Cenę oferty naleŜy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji projektowej, jak równieŜ w niej nie ujęte, a bez których nie moŜna wykonać
zamówienia. W cenie oferty naleŜy uwzględnić  udzielenie co najmniej 36 miesięcznej  gwarancji
jakości.
3.Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z dokumentacja projektową, zwracając  szczególną uwagę, czy dokumentacja zawiera w swej treści
wszystkie niezbędnie rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót
obejmuje zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacja.
4. Przez dokumentacje projektową naleŜy rozumieć  materiały udostępnione przez Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje o hierarchii dokumentów składających się na dokumentacje  projektową:
1) projekt  budowlany wykonawczy;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zamienna;
3) przedmiary robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przekazanej przez zamawiającego
dokumentacji.
7. Zamawiający zaznacza, Ŝe  przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W przypadku róŜnic
występujących w ilościach poszczególnych pozycji przedmiarowych w cenie oferty naleŜy ująć te
wynikające z dokumentacji  budowlanej.
8.Wykonawca nie będzie mógł dochodzić  zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających
z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt 3, chyba Ŝe wady  lub braki lub wady
w dokumentacji budowlanej  mają charakter ukryty, których nie moŜna było  stwierdzić  przy
dołoŜeniu naleŜytej staranności.
9.Wykonawca w ramach  ceny ryczałtowej ma obowiązek  wykonać wszystkie  niezbędne roboty,
które naleŜy wykonać  w celu prawidłowego funkcjonowania  przedmiotu zamówienia z punktu
widzenia  celu, któremu ma słuŜyć.  Wykonanie robót w ilościach większych niŜ przewiduje
dokumentacja projektowa, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  przedmiotu zamówienia,
nie upowaŜnia Wykonawcy do Ŝądania podwyŜszenia wynagrodzenia.
10.Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji  przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
11. Cena oferty  powinna być wyraŜona w złotych polskich ( PLN).
12.Wykonawca w formularzu oferty  ( stanowiącym załącznik nr 10  do niniejszej SIWZ) określi cenę
brutto ofert, z uwzględnieniem  podatku VAT  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena                                                      –  90%
2. Gwarancja                                            –   10%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyŜej kryteriów zostanie dokonana
wg. następujących zasad:

1) Kryterium cena – wg. poniŜszego wzoru:

         Cena brutto najniŜszej zaproponowanej oferty

C = ------------------------------------------------------------- x 100x90%= liczba punktów

                          Cena brutto badanej oferty

C=liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena” ( największa liczba
punktów /90/ otrzyma oferta z najniŜszą ceną)



2) Kryterium gwarancji - wg. poniŜszego wzoru:

Okres badanej oferty

G = --------------------------------------------------------x  100x10%= liczba punktów

NajdłuŜszy okres gwarancji

G= liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „gwarancja ” ( największą liczbę
punktów /10/ otrzyma  oferta z udzieloną najdłuŜszą gwarancją jakości

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy
Wykonawca poda dłuŜszy  niŜ 60 miesięczny okres  gwarancji, ocenie będzie podlegał  okres
60 miesięczny. W przypadku gdy Wykonawca  poda krótszy  niŜ  36 miesięczny okres gwarancji,
oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert

Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę

Lp=C+G

2.W celu obliczenia punktów  wyniki poszczególnych działań matematycznych  będą zaokrąglane do
dwóch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie  oraz SIWZ oraz została określona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane  kryteria
wyboru.

O wyborze oferty zadecyduj Zamawiający będzie przyznawał punkty za wyŜej wymienione kryterium
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. Informacje o formalno ściach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu
dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, uwzględniając  zapisy zawarte
w SIWZ.
2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany  jest dostarczyć
Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed  dniem zawarcia umowy  harmonogram rzeczowo-
finansowy, cel uzyskania akceptacji. Zaakceptowany przez Zamawiającego haromonogram
rzeczowo- finansowy będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania
ofertą, jeŜeli Zamawiający przekaŜe Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych
w złoŜonej ofercie.
3.Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:
1.Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być niesione w:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).



4.Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kujawski  numer konta  :
92 9537 0000 2001 0018 0526 0006 .z podaniem tytułu:”.  Nr sprawy; DUDiM.510.2.2016
7.Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane.
8.Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9.Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
10.W przypadku, gdyby Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy miało inną formę niŜ
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za naleŜycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia NaleŜytego
Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia NaleŜytego
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez
Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia NaleŜytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru
Końcowego).
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę  w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach:
 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
XXI.Inne informacje:
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niŜ złoty polski.

XXII .Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku                     
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej
ustawy.
XXIII. Zał ączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa .
Załącznik Nr 2 Kosztorys ofertowy , przedmiar robót.
Załącznik nr 3             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .
Załącznik Nr 4           Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
Załącznik Nr 5           Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia .
Załącznik nr 6           Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia mają wymagane uprawnienia.
Załącznik Nr 7   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik Nr 8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 9            Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 10         Formularz oferty.
Załącznik Nr 11        Wzór umowy.
Załącznik nr 12         Zobowiązanie Wykonawcy.






