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Informacje ogólne:
1.Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
2.Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę
3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty
4.Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych i częściowych.
5.Oferta wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w języku polskim.
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ w
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie przekraczającej równowartość
kwoty 5.186.000 EURO dla robót budowlanych
1. Określenie przedmiotu postępowania :
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy – modernizacji drogi powiatowej dojazdowej
nr 6906W Czermno – Stary Barcik o długości 599,90 m.
1.1. Numer zamówienia 272. 18 .2015 (wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym
winni powoływać się na ten numer zamówienia).
2. Informacje dotyczące Zamawiającego:
2.0.Określenie Zamawiającego: Powiat Gostyniński
Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gostyninie
09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13
2.1.
Telefon: 024/ 235 79 81
2.2.
Faks: 024/ 235 79 85
2.3.
nr poczty elektronicznej: starosta.wgs@powiaty polskie.pl
2.4.
godziny urzędowania: 7.30 – 15.30
2.7. SIWZ zostanie opublikowana na stronie Starostwa Powiatowego w
bip.gostynin.powiat.pl

Gostyninie

adres:

3.Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem warunków i zasad określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /( tj. Dz.U. z 2013 r. poz 907,zm.984, 1047 i
1473 oraz z 2014r, poz.423, 768,811,915,1146, i 1232, z 2015 roku poz, 349,478 i 605).
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia: przebudowa – modernizacja drogi powiatowej dojazdowej

nr 6906W Czermno – Stary Barcik o długości 599,90 m.
Roboty pomiarowe i przygotowawcze ( ścinanie drzew, karczowanie pni szt-8),
wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm – 904,8 m2,
podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 10 cm – 3118,8
m2, podbudowa z betonu asfaltowego grubości 4 cm – 3118,8 m2, nawierzchnia
z betonu asfaltowego grubości 4 cm – 3004,54 m2, pobocza z tłucznia
kamiennego grubości 15 cm – 899,85 m2 .
Wymaga się od wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień – 45.23.31.20-6
4.2. miejsce wykonania roboty; drogi powiatowe w Powiecie Gostynińskim.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6.
4.6.Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres:
zdp_gostynin@poczta.onet,pl.
4.7.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Jeżeli
Wykonawca przewiduje zlecenie części robót Podwykonawcom, to zobowiązany jest wskazać w
ofercie części niniejszego zamówienia, której wykonanie powierza Podwykonawcom (zał.nr 7).
Brak informacji oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje niniejsze zamówienie.
4.8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4.9.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30 sierpień 2015 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków :
6.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to jest:
6.1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający uznaje, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał co najmniej 5 robót odpowiadających swym rodzajem i wartością
stanowiącym przedmiot zamówienia.
Wymagany jest wykaz robót z podaniem jej wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorów,
oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, ze te roboty zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
6.1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uznaje, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia, jeżeli dysponuje sprzętem i urządzeniami wskazanymi w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający uznaje, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli :
-przeciętna liczba zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników w ostatnich pięciu latach a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wynosiła co najmniej
5 osób.
W celu potwierdzenia wykonawca przedstawi informację o liczbie pracowników w ostatnich
pięciu latach oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za pracę przy w/w robotach wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

6.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający uznaje, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli:
-posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej 200.000
zł.( słownie: dwieście tysięcy zł) lub jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.( słownie : dwieście
tysięcy zł.) - wymagany dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres.
6.1.4. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy w świetle
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych :
6.2.1 wykonawców, w stosunku do których otwarto licytację lub których upadłość ogłoszono , z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego.
6.2.2 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
6.2.3.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo z udziałem
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego.
Powyższe dotyczy także spółek jawnych i ich wspólników, spółek partnerskich ich partnerów lub
członków zarządu, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo- akcyjnych i ich
komplementariusza, osób prawnych i ich urzędującego członka organu zarządzającego.
6.2.4. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
6.2.5.wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji.
6.2.6. złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania.
6.2.7. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu.
6.2.8.wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji
6.2.9. wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów ( Dz.U. nr 50, poz.331, z późn. zm.) złożyli
odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do

zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.3. Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. 7 SIWZ, w sposób „spełnia- nie
spełnia.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.1. oświadczenie iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2.
7.3. wykaz robót z podaniem jej wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz
załączenie dokumentu potwierdzającego, ze roboty te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
7.4. wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia – zał.nr 3
7.5.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- zał.nr 4
7.6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych - zał. nr 5.
7.7. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.
7.8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
7.9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.10. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2
pkt.5, albo informację o tym, że nie wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 7 i 8
7.11. dokumenty wskazane w punktach od 7.1 do 7.6 i 7.10 SIWZ należy złożyć w formie
oryginału, pozostałe w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.
8. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i
przekazywania oświadczeń oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami:
8.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający oraz Wykonawcy oświadczenia
składają w formie pisemnej.
8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający oraz Wykonawcy wnioski,
zawiadomienia oraz informacje mogą składać pisemnie oraz faksem. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Do porozumienia się z Wykonawcami uprawniony jest :
Teresa Janecka tel. 24 2352136, fax 24 2352478

8.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później
niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie wymaga wadium i nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy.
10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania ofert:
11.1 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą pełny zakres przedmiotu
zamówienia, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.
11.2. ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą : „Oferta na wykonanie
przebudowy drogi nr 6906W w m. Barcik ”.
11.3. oferta wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona na piśmie, w
języku polskim, a zapis powinien zapewniać pełną czytelność.
11.4. oferta wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami powinna zostać sporządzona w sposób
trwały / np. na maszynie do pisania, na drukarce komputerowej, nieścieralnym atramentem,
długopisem lub inną techniką zapewniającą trwały zapis/.
11.5. oferta powinna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ.
11.6. oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a
wszystkie strony oferty powinny zostać ponumerowane oraz parafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
11.7. wszelkie poprawki powinny zostać dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą
ich dokonania oraz parafką osób podpisujących ofertę.
11.8. pojęcia, których znaczenie nie jest jednoznaczne powinny zostać przez Wykonawcę
jednoznacznie zdefiniowane; w przypadku niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie
bardziej korzystne dla Zamawiającego.
11.9. wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczaniem oferty ponosi
Wykonawca.
11.10 zaleca się złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
11.11.1 wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty wymaga oświadczenia Wykonawcy na piśmie.
11.11.2 zmiany dotyczące oferty lub dokumentów dołączonych do oferty powinny zostać
przygotowane, opakowane i zaadresowane w taki sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w
którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.
11.11.3. powiadomienie o wycofaniu oferty powinno zostać opakowane i zaadresowane w ten
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy
opatrzeć napisem WYCOFANE.
11.12.zamawiajacy wymaga oświadczenia Wykonawcy, czy przedmiot zamówienia wykona
samodzielnie, czy określona część zamówienia zostanie powierzona do wykonania wskazanego
podwykonawcy, wówczas należy podać nazwę firmy /firm podwykonawcy/ podwykonawców
oraz określić zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców. Oświadczenie
należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Określenie miejsca oraz terminu składania ofert:
12.1. oferty należy składać w terminie do 15.07. 2015r. do godz.9:30.
12.2 oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego, 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego
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12.3 publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego 09-500 Gostynin ul.
Dmowskiego 13 w dniu 15.07. 2015r. o godz. 10:00.
13. Opis sposobu obliczenia ceny:
13.1 cenę należy podać w walucie polskiej.
13.2 cenę należy obliczyć w następujący sposób: cena powinna zawierać wszelkie koszty
konieczne dla wykonania zamówienia, wszelkie podatki, w tym podatek VAT.
13.3 cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena powinna być ceną ostateczną i
zawierać ewentualne upusty, bonifikaty itp. Cena podana w ofercie jest ceną stała w okresie
obowiązywania umowy.
Wykonawca obowiązany jest podać cenę netto i brutto za wykonanie całości zadanie.
Cenę należy podać jako cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto /cena do zapłaty/.
14. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z ich znaczeniem oraz sposobem
oceny ofert:
14.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie
obowiązującym jakim jest cena i .kryterium przedmiotowym – termin gwarancji.

kryterium

14.2 Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami:
Kryterium obowiązujące: cena

waga: 90%

Kryterium przedmiotowe: termin gwarancji

waga: 10%

14.3 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich
wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu wag
może osiągnąć oferent, wynosi 100 pkt.
- za najkorzystniejszą cenę 90 pkt.
- za najdłuższy termin gwarancji 10 pkt.
14.3 W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za
powyższe kryteria wg następujących zasad:
1. Kryterium - cena:
cena oferowana minimalna brutto
Cena= ------------------------------------------ x 90 pkt
cena badanej oferty brutto
2. Kryterium – termin gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na minimum 3 lata. Jeżeli Wykonawca w druku
oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że gwarancja
zostanie udzielona na okres 3 lat. Dodanie każdego kolejnego roku gwarancji powyżej minimalnej
wymaganej liczby 3 lat – 2 pkt.
Punkty za dodatkowe lata, zostaną przyznane maksymalnie za 5 dodatkowych lat. Każdy kolejny
rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.
3. Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, odpowiada sumie punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach.

15. Informacje dotyczące umowy;
15.1 umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
zawarta w miejscu i czasie podanym w odrębnym piśmie.
15.2 zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.3 wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacji
podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki wykonania umowy. Dopuszcza się w
drodze zgodnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę , wprowadzenie do treści umowy
drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym istotnych zmian
przedstawionych warunków niekorzystnych dla Zamawiającego.
15.4 wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona własnymi siłami cały zakres prac objętych
umową.
15.5.w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie podwykonawcy część zakresu robót
(podać jaki)………..: zastosowanie mają przepisy dotyczące podwykonawców - zał. nr 9.
15.6.wykonawca oświadcza, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, na zasadach określonych w art.26 ust.2b korzysta
z zasobów następujących podwykonawców: (podać nazwy – firmy podwykonawców):
15.7.wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
15.8. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu roboty budowlanej.
15.8.wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
15.9. zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach gdy:
- niespełnione zostaną wymagania określone w SIWZ;
- gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.
15.10. niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w
terminie, o którym mowa w pkt. 15.9 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
15.11.wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
15.12.w przypadku, o którym mowa w pkt. 15.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15.13 do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Pzp oraz
K.C.

15.14.w projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia
z tytułu wykonywanych robót.
15.16.w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury
(częściowej lub końcowej) za zrealizowane roboty, dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez
podwykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru
stanowiącego Załącznik do umowy.
15.17.zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
15.18. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 15.17, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15.19.bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15.20. przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15.17 zamawiający poinformuje o
terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15.21.w przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający
może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15.22. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
15.23. konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
15.24. przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art.647 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
15.25. wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.
15.26.wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót w czasie
ich wykonywania.

15.27 Wykonawca nie posiadający polisy OC zobowiązuje się do ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości
minimalnej wartości przedmiotu umowy.
15.28. umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej.
16. Środki ochrony prawnej
16.1. wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
16.2.odwołanie przysługuje wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty.
16.3. odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
elektronicznej w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.4. wykonawca – Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
16.5. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.
16.6. zasady wnoszenia odwołań, skarg do sądu określa Dział VI Środki Ochrony Prawnej
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
16.7. zastosowanie maja także przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowań przy rozpatrywaniu odwołań ( Dz.U. z 2010r.
nr 48, poz. 280 oraz Dz.U. z 2008r. nr 188 poz. 1156) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołań oraz
rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz.U. z 2010r. nr 41,
poz.238).

Zał. nr 1
…………………………….
/miejscowość, data/
………………………………
/Nazwa i adres dostawcy/
Powiat Gostyniński
z siedzibą Starostwa
09- 500 Gostynin ul. Dmowskiego 13
O F E R TA
Ja niżej podpisany ..................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie nr …………..….o przetargu nieograniczonym z dnia
………………na przebudowę – modernizację drogi powiatowej dojazdowej
nr 6906W Czermno – Stary Barcik o długości 599,90 m.
oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę ryczałtową:
...................../netto/+......../23% vat/ = .......................(brutto).
Słownie: .................................................................................................(brutto)
udzielam ……………. lat (minimum 3 lata) gwarancji na przedmiot zamówienia
1.oświadczam, że zamówienie zrealizujemy do dnia 30.08.2015r.
2.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia.
3.Oświadczam, że zawarty w s.i.w.z. projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.Oświadczam, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w s.i.w.z.
5.Oświadczam, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w s.i.w.z. oraz
złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
..............................................................
podpis upełnomocnionego przedstawiciela
Załączniki do oferty:
1.Oświadczenie iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 2.

2.Wykaz robót z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz referencji
potwierdzające wymienione roboty.
3. Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia – zał.nr 3
4.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- zał.nr 4
5. Oświadczenie iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia
6.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Zał. nr 5
7. Oświadczenie wykonawcy o samodzielnym wykonaniu zamówienia zał. nr 7.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.
9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
10. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia .
12. Informacja wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2
pkt.5, albo informację o tym, że nie wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. nr 8 lub 9,

Zał. nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art.22 ust. 1
ustawy pzp)
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
działając w imieniu
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie remontu
cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………….., dnia ………………r.
………………………………
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zał. nr 3

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;
- wytwórnia mas bitumicznych
- samochody dostawcze - wywrotki
- walec drogowy statyczny, wibracyjny
- rozściełacz do mas bitumicznych
- inny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia
- …………………………………………………….
- ……………………………………………………
- …………………………………………………….
- ………………………………………………………
W/w sprzęt winien być odpowiednio oznakowany.

………………., dnia …………….r.
………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zał. nr 4
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwisko i imię Wykształcenie

Staż pracy

stanowisko

Nr uprawnień

Kierownik robót
Majster

Oświadczam, że kierownik (majster) robót posiada uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej i jest członkiem izby
samorządu zawodowego oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.
Przeciętne zatrudnienie w ostatnich 5-ciu latach a w przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wynosiło co najmniej 20 osób

………………., dnia …………….r.
………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zał. nr 5
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Działając w imieniu
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
(nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i , który
będzie brał udział w realizacji zamówienia)
Oświadczam, że:
1. znana nam jest treść art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień
publicznych,
2. w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………., dnia …………….r.
………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Zał. Nr 6
UMOWA nr 272.18.2015

W dniu ……………..2015r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim z
siedzibą Starostwa 09-500 Gostynin ul Dmowskiego 13 reprezentowanym przez:
Przewodniczącego Zarządu Starostę Powiatu Gostynińskiego– Tomasz Matuszewski
Członka Zarządu Wicestarostę – Jan Kazimierz Krzewicki
kontrasygnowana przez Skarbnika Powiatu Gostynińskiego – Elżbieta Kijek
zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania przeprowadzony w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia 15.07.2015 r. nr zamówienia 272.18.2015r.
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania robót polegających na :
przebudowie – modernizacji drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik
o długości 599,90 m.
Zakres robót przedstawia załączony projekt budowlany wraz z przedmiarem robot .
Podstawowe roboty, to roboty pomiarowe i przygotowawcze ( ścinanie drzew, karczowanie
pni szt-8), wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm – 904,8 m2, podbudowa z
kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości 10 cm – 3118,8 m2, podbudowa z betonu
asfaltowego grubości 4 cm – 3118,8 m2, nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 4 cm –
3004,54 m2, pobocza z tłucznia kamiennego grubości 15 cm – 899,85 m2
2. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i utrzymania tego
oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych. zarówno
w czasie ich wykonywania jak i po, do czasu ustabilizowania się nadmiaru grysu. Środki
transportowe winny być wyposażone w sygnalizacyjne lampy pomarańczowe a pracownicy
ubrani w kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym i odzież ochronną zgodnie z
zasadami b.h.p.
3.Integralna częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta
§2
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za całość zadania :
………………… zł. /netto/ +…………zł /23%vat/= ………..zł. /brutto/
Słownie: ……………………………………………………….. /brutto/

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy : 30 sierpień 2015 r.
§4
1.Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. lat, licząc od daty
podpisania przez obie strony protokółu odbioru.
2. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna (zał. nr 1 do umowy), która
zostanie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokółu
odbioru.
§5
Nadzór nad realizacją i lokalizacją robót w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Pan
Henryk Kowalczyk.- drogomistrz Zarządu Dróg Powiatowych.
Lokalizacja robót – drogi kategorii powiatowej w Powiecie Gostynińskim, kolejność
wskazane przez drogomistrza Zarządu Dróg Powiatowych.
§6
1.Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
2.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od
daty zgłoszenia o ich zakończeniu.
3.Zamawiający sporządza protokół odbioru z podaniem lokalizacji i ilości wykonanego
remontu. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zarządu Dróg
Powiatowych.
§7
Należność za wykonane roboty będzie dokonana z konta Zarządu Dróg Powiatowych w
Gostyninie, ul. Płocka 76, 09-500 Gostynin, NIP 9710539380 (fakturę należy wystawić na
ZDP w Gostyninie). Za datę zapłaty faktury strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie. Przewiduje się możliwość
wystawianie faktur częściowych . Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za
wykonaną robotę w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury.
§8
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność.
2.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowna w wysokości
10000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność
§9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót
objętych umową w wysokości 500,0 zł. słownie pięćset zł. oraz 1% ceny ryczałtowej za
całość zadania za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Prawa Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego
§ 11
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

Uwaga! w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, umowa zostanie
rozszerzona o zapisy przedstawione w punkcie 15. „Informacje dotyczące umowy” SIWZ;

Załącznik nr 1 do umowy
KARTA GWARANCYJNA
określająca uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
do Umowy Nr 272. .2015 z dnia …………..
1. Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane w zakresie przebudowy –

modernizacji drogi powiatowej dojazdowej nr 6906W Czermno – Stary Barcik
o długości 599,90 m.
2. Ogólne warunki gwarancji jakości:
2.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji
został wykonany zgodnie z umową, SIWZ wraz z załącznikami, ofertą wykonawcy,
przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
2.2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do usunięcia wad zgłoszonych w okresach
trwania gwarancji. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawcę o wykryciu wady.
2.3. Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania
napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie
naprawy.
2.4. Usunięcie wad winno nastąpić w możliwie najkrótszym ze względów technicznych
terminie, w uzgodnieniu z zamawiającym. Usunięcie wad zostanie stwierdzone w
protokołach.
2.5. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez zamawiającego
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin.
2.6. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości
technologicznych i sztuki budowlanej.
2.7. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później, niż w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.
2.8. Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca
zobowiązuję się do usunięcia w ramach otrzymanego wynagrodzenia wad w obu
elementach.
2.9. Wykonawca usunie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.
2.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
siły wyższej,
a) normalnego zużycia,
b) szkód wynikłych z winy zamawiającego.
3. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez zamawiającego protokołu
odbioru robót.
4. Okres gwarancji wynosi: ……. lat (min. 3).
5. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty
protokołu odbiory robót.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zał. nr 7

Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie.
2.Oświadczam, że
część zamówienia zostanie powierzona do wykonania
podwykonawcy.
Umowa z podwykonawca zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu podpisania
umowy. - .................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
/nazwa firmy, adres i zakres powierzonych robót/

•

niepotrzebne skreślić

..................................................................
( podpis uprawnionej osoby)

zał. nr 8
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej
My, niżej podpisani
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
przedstawiamy listę podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
5.

Miejsce i data: ...........................................
_________________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania
Wykonawcy

Zał. nr 9

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z art. 26 ust. 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przystępując do postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej
My, niżej podpisani
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczamy, że firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Miejsce i data: ...........................................
_________________________________
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania
Wykonawcy

