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ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18
Telefon:
67 255 28 23
Fax:
67 255 29 31
e-mail: sekretariat@zdpczarnkow.pl
adres internetowy: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl
adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56,
64-700 Czarnków
2. NUMER POSTĘPOWANIA
1.
2.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia
oznaczone jest numerem ZDP-2.2410.4.2019 .
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,
a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres
podany powyżej.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

2.
3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, podstawa prawna art.10, ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę
„Prawo zamówień publicznych”, o której mowa w pkt. 1.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej
nr 1315P w miejscowości Trzcianka
71320000-7

usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8

nadzór nad projektem i dokumentacją

Zakres usług:
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi - Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji
zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
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4. Dokumentację należy opracować od km 4 +190 do km 4+960.
5. W km 4+942 znajduję się most drogowy przez rz. Bukówkę, wymaga się zaprojektowania
w tym miejscu kładki dla rowerów
6. W km 4 + 620 znajduję się przepust  100, wymaga się zaprojektowania kontynuacji
przepustu pod ścieżką.
7. Ścieżka pieszo-rowerowa przebiegać ma po stronie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej.
8. Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność dokonać
oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej oferty. Ponadto
przed przystąpieniem do projektowania zalecana jest ponowna wizja lokalna przedmiotu
zamówienia.

5. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
OFERT
CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
I ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
1.
2.
3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
Pzp.

6. ZLECANIE USŁUG PODWYKONAWCOM
1.
2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania (złożenie dokumentacji w siedzibie
ZDP w Czarnkowie) – 18 listopad 2019 r.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: nie podlegają wykluczeniu
(na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) (art. 24 ust.1 pkt.12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych
albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) (art.24 ust.1 pkt.13) wykonawcę będącego osobą fizyczną , którego prawomocnie
skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a,
art.250a, art.258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – kodeks karny
(Dz. U. 2018 poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1263),
b) o charakterze terrorystycznym , o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r – Kodeks karny,
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c)
d)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

skarbowe,
o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz.769),
(art.24 ust.1 pkt.14)
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 13 (pkt 2,
ppkt 2),
(art. 24 ust.1 pkt. 15) wykonawcę , wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu
lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków , opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienia
w sprawie spłaty tych należności,
(art.24. ust.1 pkt.16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu , spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminujące kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
(art.24 ust.1 pkt. 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
(art.24 ust.1 pkt. 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
(art.24 ust.1pkt.19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,
brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
(art. 24 ust.1 pkt.20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
(art.24 ust.1 pkt.21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym , wobec którego
sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2019 poz. 628 ze. zm.),
(art. 24 ust.1 pkt. 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
(art. 24 ust.1 pkt. 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
ponadto Zamawiający wykluczy na postawie art. 24 ust.5 pkt.1 wykonawcę,
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
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3.

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
2019 r. poz. 243 ze zm.) lub, którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498
ze. zmianami).
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia,
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.13,14 oraz 16-20 lub
ust.5 ustawy Pzp. może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności , w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął okres w tym wyroku obowiązywania
tego zakazu.

5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej jedną usługę opracowania dokumentacji projektowej na budowę
lub przebudowę drogi co najmniej klasy L o długości min. 0,5 km z podaniem jej
rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających
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b)

spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia
określony warunek,
osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował wymienionymi
poniżej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje:

L.p.
1
2
3
4
5

Stanowisko
Projektant branży
drogowej
Projektant branży
sanitarnej
Projektant branży
elektroenergetycznej
Projektant branży
drogowej
Projektant branży
melioracyjnej

Wymagan
a liczba
osób
1
1
1
1

1

Wymagane uprawnienia
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
Uprawnienia do sprawdzania bez
ograniczeń w specjalności drogowej
Uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w zakresie melioracji
wodnych lub urządzeń
hydrotechnicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo)
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
konsorcja, spółki cywilne ) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
(podstawy wykluczenia - pkt. 1 SIWZ.).Natomiast spełnianie warunków opisanych w pkt. 2
Wykonawcy wykazują wspólnie, łącznie.
8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi (podwykonawstwo), do realizacji których te zdolności są
wymagane.
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
6.
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nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , JAKIE WYKONAWCY MAJĄ ZAŁOŻYĆ
WRAZ Z OFERTĄ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (opisanych w pkt.
8.5.1 niniejszej specyfikacji) – załącznik nr 2,
b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – (opisanych
w pkt.8.1 niniejszej specyfikacji ) – załącznik nr 3.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
każdy z wykonawców oddzielnie musi załączyć do oferty ww. oświadczenia.
Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określają:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich
wykorzystania przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu
udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt. 1a i 1b.
Oświadczenia o których mowa w pkt. 1 oraz zobowiązanie innego podmiotu, o którym
mowa w pkt. 3 należy złożyć w oryginale.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy ofertę i inne
dokumenty nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy (lub
wykonawca w przypadku osób fizycznych).
Wszelkie pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.

10. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
1.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
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2.

3.

4.

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia załącznik nr 3), o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 23
ustawy Pzp (pkt. 2 ppkt. 12 SIWZ).
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 1 składa każdy oddzielnie z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 należy złożyć w oryginale.

11. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
1.

2.

Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1
ustawy Pzp,
b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1a składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia
dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).
c) Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub
oświadczenia wymienione w pkt. a i b,
d) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty wymienione w pkt. a i b.
Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz usług opracowania dokumentacji projektowej wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
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3.

4.

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych
i sprawdzających wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami.
Dokumenty wymienione w pkt. 2. składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki określone w pkt. 5 (oceniany będzie ich
łączny potencjał kadrowy i łączne doświadczenie zawodowe).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wymienionych w pkt. 1 dokumentów jeżeli
wskaże dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
– zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
dokumenty.

Forma dokumentów i oświadczeń składane wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego
5.

6.
7.
8.

Wszelkie oświadczenia, zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, na które
powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
dokument potwierdzający wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna muszą być
złożone w formie oryginału.
Dokumenty, inne niż oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem”.
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

12. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.

W niniejszym postępowaniu wszelkie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie (za pośrednictwem
operatora pocztowego, posłańca, osobiście), faksem lub drogą elektroniczną. Natomiast
oferty wraz z załącznikami, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
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2.

warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw podlegania
wykluczeniu z postępowania (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) składane są wyłącznie w formie pisemnej.
Zawiadomienia,, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
należy składać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków
3. Zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą:
a) elektroniczną na adres: sekretariat@zdpczarnkow.pl
b) faksem na nr: 67 255 29 31.
4. Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów, e-mail (sprawnych), pod
które Zamawiający będzie przesyłał wszelkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia.
5. Jeżeli wykonawca otrzyma wniosek, zawiadomienie informację itp. faksem, e-mail –
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu oferty zostało mu dostarczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie lecz nie później niż
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez
ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ
www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
informację na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. Jeżeli zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych i na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ
www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Remigiusz Wojtera – tel. 67 255 28 23 – w zakresie procedury przetargowej
Jan Antkowiak
– tel. 67 255 28 23 – w zakresie przedmiotu zamówienia
(pełniący obowiązki Inspektora nadzoru)
Zdzisław Wesołowski– tel. 604 957 052 – Kierownik Obwodu Drogowego
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w Trzciance
13. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100.)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.2018.110 ze zm.)
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wniesionego wadium musi zawierać w swej treści
klauzule o nieodwołalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz dokonaniu zapłaty
na pierwsze żądanie Zamawiającego.
Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy nr:
58 8951 0009 0000 1182 2000 0030
a) przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego,
b) w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy
na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty
prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN,
c) potwierdzenie wpłaty załączyć do oferty.
Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale.
Nie wniesienie wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwróci wadium po zawarciu
umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia ,o którym mowa w art. 25 a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust.2 pkt. 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Wykonawca przedstawi ofertę zgodne z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku polskim.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
2. Wraz z formularzem oferty należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które
składają się na ofertę (wymienione w pkt. 9 SIWZ) oraz dowód wniesienia wadium.
3. Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1) oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty
składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę. (podpis nieczytelny
z pieczątką imienną, a przypadku braku pieczątki czytelny podpis).
4. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze KRS, a w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze (np. w ewidencji działalności gospodarczej) lub innym dokumencie.
5. Jeżeli osoba/osoby
podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać
załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność
z oryginałem (kopia powinna być poświadczona notarialnie).
6. Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie
osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to
nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną
częścią oferty.
7. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów
gospodarczych – konsorcja / spółki cywilne:
1) oferta (załącznik nr 1) winna być podpisana przez każdego z wykonawców
występujących wspólnie lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania
członków konsorcjum/spółki.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków
- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy
- będzie posiadać oznaczenia:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
nie otwierać przed 17.06.2019 r. godz. 1030
11. W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch
kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa). W przypadku błędnego
oznaczenia koperty z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą
lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty
z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się
w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym
konsekwencje obciążają Wykonawcę.
12. Proponuje się aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane. Miejsca,
w których Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
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13. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu.
14. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu doskładania
ofert.
15. Podwykonawstwo:
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm
podwykonawców, (o ile są znane na dzień składania ofert, dotyczy to również
podmiotów udostępniających swoje zasoby w celu wykazania spełnienia warunków
w postępowaniu).
16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018r. 419 ze zm.)” i dołączone do oferty – zaleca się, aby były
oddzielnie spięte. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako
bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
2.

3.

4.
5.

Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty”, tj.: załączniku nr 1.
Wartość netto oraz wartość brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT
w obowiązującej wysokości) winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych
polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wyliczenie ceny oferty:
a) cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu „Kosztorys ofertowy” załącznik nr 8,
b) w cenie należy ująć jednorazową aktualizację kosztorysu inwestorskiego w terminie
poprzedzającym postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
realizowanych na podstawie zamawianej dokumentacji.
Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest
zobowiązany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku
podatkowego,
wskazując
nazwę
(rodzaj)
towaru/usługi,
których
dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56 – w sekretariacie
– nie później niż do dnia 17.06.2019 r. do godziny 1000
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2.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 zostaną
zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

3.
4.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu, o którym mowa w pkt. 1 o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

5.
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1.

2.
3.
4.

Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:
dnia 17..06.2019 r. o godzinie 1030
w siedzibie Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl Zamawiający
zamieści informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

19. BADANIE I OCENA OFERT
1.

2.

3.

Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Komisja przetargowa dokona weryfikacji złożonych ofert pod kątem przesłanek
do odrzucenia na podstawie art.89 ustawy Pzp, poprawi w ofertach zgodnie z art. 87
ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.90 ustawy Pzp.
Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
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Kryterium – cena:
– 60%
Kryterium – okres gwarancji i rękojmi: – 20%
Kryterium – wartość techniczna :
– 20%
a) Kryterium – cena:
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów
Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według następującego wzoru:
Cn
X = ------- x 100 x 60%
Cb
X – ilość otrzymanych punktów
Cn – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena oferty badanej
b) Kryterium – okres gwarancji i rękojmi – maksymalna ilość punktów - 20
Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 84 miesiące od daty odbioru końcowego.
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi niższym niż 60 miesięcy zostaną odrzucone.
 Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 60 m-cy – otrzymają R = 0 pkt
 Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 72 m-ce – otrzymają R = 10 pkt
 Oferty z okresem gwarancji i rękojmi 84 m-ce – otrzymają R = 20 pkt
c) Kryterium – wartość techniczna – maksymalna ilość punktów - 20
Kryterium wartość techniczna – wykaz zawierający analizę zamówienia
ze wskazaniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją wraz
z propozycjami rozwiązań problemów.
Zamawiający przyzna punktację zgodnie z zapisem:
Załączenie wykazu problemów i zagrożeń z propozycjami rozwiązań problemów
W = 20 pkt.
Załączenie wykazu problemów i zagrożeń bez propozycji rozwiązań problemów
W = 10 pkt.
Brak wykazu problemów i zagrożeń z propozycjami rozwiązań problemów
W = 0 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ
warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów (Pkt) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Pkt = X + R + W
4.

5.

6.

Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
wezwie w ustawowym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia dokumentów w zakresie
potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu oraz potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia, Zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
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20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

2.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. WARUNKI UMOWY
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy zajdzie
co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 ustawy Pzp.
Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania
zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności.. W
przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia
wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy
zaopiniowany przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. Okres przedłużenia
terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części,
którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający
dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez
podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
 koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą,
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
 okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie
z zasadami sztuki inżynierskiej,
 gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
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9.

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
Istotne warunki umowy określa Rozdział III niniejszej Specyfikacji.

23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana drogą
elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli informacja została przesłana w inny sposób,
2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej,
3) wobec czynności innych niż określone w ppkt. 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes
1.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający
opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu
niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje
skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 16 przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po
stronie Zamawiającego.
Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem,
że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie
żaden Wykonawca lub jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego. W takim
przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu
na podstawie pkt. 12.
Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości albo w części, gdy
odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania Izba rozpoznaje odwołanie.
Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych
czynności Zamawiającego.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo
miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
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ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
Załącznik nr 1
ZDP-2.2410.4.2019
Wykonawca:
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………...
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zamawiający:
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o zamówieniu
publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
projektowej dla:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
1.

Oferujemy wykonanie robót za cenę:
………………… zł (netto), słownie złotych: ………………..……………...…………..…………..
…………………….…………………………………………….………
podatek VAT ….%

………….….. zł, słownie złotych: ………………………...………..………
………………………………………….…………………

………………… zł (brutto), słownie złotych: ………………..…………...…………..…………..
…………………….……………………………………….……………
2.

3.
4.
5.
6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne
do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 30 dni.
Na przedmiot zamówienia udzielamy …………. miesięcy gwarancji i rękojmi od daty
odbioru końcowego wykonanych robót.
OŚWIADCZAMY, że załączamy wykaz problemów i zagrożeń TAK/NIE *
OŚWIADCZAMY, że załączamy do wykazu problemów i zagrożeń propozycje ich rozwiązań
TAK /NIE *
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7.

Roboty objęte zamówieniem zamierzamy (proszę podać czy Wykonawca
wykona sam, czy w części powierzy podwykonawcy/com):
 wykonać: ............................


zamówienie

w części powierzyć podwykonawcy/com (proszę podać część zamówienia jaką ma
wykonać oraz firmę(y) podwykonawcy(ców) o ile są już znane), tj.:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

8.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki cywilnej/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący wypełniają Wykonawcy składający ofertę wspólną (spółki
cywilne lub konsorcja):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………..……

9.

10.
11.

12.
13.

Warunki płatności zgodne z warunkami umowy, tj.; w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami.
Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz ze wszystkimi załącznikami
są ponumerowane i cała oferta składa się z …………. stron.
W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące stanowić
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ustawy Pzp za wyjątkiem następujących
stron oferty ………………………………………… .
Wykonawca jest*/nie jest* mikro*, małym*, średnim przedsiębiorcą*.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:
adres: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
faks:

…………………………………………

e-mail:

…………………………………………

nr telefonu do kontaktu: ……………………………….
14. Załącznikami do niniejszej oferty są :
a) ........................................................................................................................
b) ........................................................................................................................
c) ........................................................................................................................
d) ……………………………………………………………………………………….
e) ……………………………………………………………………………………….
.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
ZDP-2.2410.4.2019
Zamawiający:
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18
Wykonawca:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………….……
……………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonym
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 8.5.1
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………….………….
..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
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Załącznik nr 3
ZDP-2.2410.4.2019
Zamawiający:
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18
Wykonawca:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………….……
……………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

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

2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy Pzp.

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt..1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
...........………………………………………………………………………………………………………

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

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

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
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Załącznik nr 4
ZDP-2.2410.4.2019
Zamawiający:
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18
Wykonawca:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………….……
……………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
1) Oświadczamy/my *, że:
a)* nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2019.369)
b)* należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369)
z Wykonawcą (ami):
…………………………………………………………………………………………………………..……
podać nazwę i adres wykonawcy
………………………………………………….……………………………………...……………………..
podać nazwę i adres wykonawcy
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy wykażą (załączając do
oświadczenia dowody), że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Niniejszą informację składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
Załącznik nr 5
ZDP-2.2410.4.2019
Zamawiający:
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-209-22-18

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY:
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………..………………………………………
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby, którego dotyczy niniejsza informacja)

Zobowiązuję

się

do

udostępnienia

niezbędnych

zasobów

do

realizacji

zamówienia

Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

1.

Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………..……
2.

Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.

Okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
4.

Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis - Podmiot udostępniający*

* Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje
imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych
udostępniających niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie
wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo
występowania w imieniu tego
podmiotu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
Załącznik nr 6
Wykonawca:
…………………………………………..…………..……………………
……………………………………………………..……………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz usług projektowych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania na wykonanie dokumentacji projektowej dla:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
Oświadczam/my, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) następujące zamówienia:
Przedmiot
zamówienia
opis ma
jednoznacznie
L
potwierdzać
P
spełnienie warunku
udziału
w postępowaniu

Czas realizacji
Wykonawca
usług *

początek

Zakończenie

Wartość
zamówienia
wykonanego
przez
Wykonawcę

Zakres zamówienia
Usługi projektowe
odpowiadające
przedmiotowi zamówienia

Nazwa
Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019

* wypełnić, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów.

........................................... dnia ……………....................

.............................................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
Załącznik nr 7
ZDP-2.2410.4.2019
Wykonawca:
……………………………………………………………….
…………………………………………………………..……
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………….……
……………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby:

Imię
i
Nazwisko

Rola
w realizacji
zamówienia

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych , uprawnień,
doświadczenia , wykształcenia
opis kwalifikacji musi zawierać
informacje pozwalające
jednoznacznie potwierdzić
spełnienie warunku udziału
w postępowaniu

.................................... dnia ……….....................

Podstawa dysponowania
należy podać czy wykonawca:
dysponuje daną osobą i na
jakiej podstawie np. umowa
o pracę, umowa zlecenie itp.
nie dysponuje i powołuje się na
osobę innego podmiotu

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019

Załącznik nr 8
KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
Lp.

1.

Wyszczególnienie elementów
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
rozliczeniowych
miary
Jedn.
netto [zł]
Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi - Budowa
ścieżki pieszo-rowerowej przy
komplet
1
drodze
powiatowej nr 1315P w
miejscowości Trzcianka
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT:

Wartość
[zł]

Podatek VAT (stawka ………%):
Ogółem wartość kosztorysowa robót:

.................................... dnia ……….....................

.…..................................................
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019

ROZDZIAŁ III

ISTOTNE POSTANOWIENIA
UMOWY

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
Istotne postanowienia umowy
UMOWA nr …….
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu …………..
pomiędzy: Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków – Zarząd Dróg
Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP 763-20-92-218 zwanym
dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Grzegorza Kaźmierczaka
– Dyrektor
a ……………..………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………..
umowa następującej treści :
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Podstawę zawarcia umowy stanowi
zamówienia publicznego na:

zatwierdzony protokół

postępowania o udzielenie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
zgodnie z:
 ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym
sporządzenie niniejszej umowy (przetarg nieograniczony przeprowadzony
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U.2018.1986 ze zmianami)),
 zasadami wiedzy technicznej,
 obowiązującymi normami i przepisami prawa, zwanym w dalszej części
„Przedmiotem Umowy”
w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
§2
TERMIN REALIZACJI
Strony ustalają następujące terminy:
2. Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania (złożenie dokumentacji w siedzibie
ZDP w Czarnkowie– 18 listopad 2019 r.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
4. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany
jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu Umowy
między innymi w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) przedłużenia przewidzianego przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie
postępowania administracyjnego,
c) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy,
d) trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektu,
e) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych
w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego
ochrony,
g) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego
na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy,
h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
kolizji.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą
odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 3 powyżej
wpływają na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy
Wykonawca wykaże wpływ zmian oraz złoży wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
Strony dokonają stosowanej zmiany Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac
związanych z Przedmiotem Umowy.
§3
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.

Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania
projektu.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych
w SIWZ.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest
wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi,
normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu,
któremu ma służyć.
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U.2018.1202 ze zm.) wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach opracowania do uzyskania mapy do celów
projektowych na własny koszt wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do jednorazowej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego polecenia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019
5. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
a) dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) budowy ścieżki rowerowej wraz
z odwodnieniem drogi oraz ze zjazdami na poszczególne działki od km 4+190 do ok
4+960 do istniejącego ciągu pieszego-rowerowego) wraz z modernizacją pobocza.
Przed przystąpieniem do projektowania zalecana jest wizja lokalna przedmiotu
zamówienia.
b) wykonanie wtórnika do celów projektowych w formie wektorowej wraz z mapą stanu
władania oraz wypisem z rejestru gruntów,
c) uzyskanie wszystkich opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień,
podziałów
geodezyjnych, wykonanie zgłoszeń robót lub decyzji ZRiD bądź pozwolenia
na budowę, których dotyczy przedmiot zamówienia – koszty ponosi Wykonawca,
d) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
f) organizację ruchu stałą i tymczasową,
g) materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
6. Wykonawca musi opracować dokumentację projektową w następujących ilościach:
 dokumentacja projektowa budowy ścieżki– 4 egz.,
 dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz.,
 dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
 przedmiary robót – 4 egz.,
 kosztorysy inwestorskie – 4 egz.,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej branży – 4 egz./branża,
 wtórnik do celów projektowych w formacie wektorowym wraz z mapą stanu władania
oraz wypisem z rejestru gruntów – 4 egz. w formie papierowej oraz 4 egz. w formie
cyfrowej na nośnikach CD lub DVD w oryginalnym formacie CAD
 projekt wycinki i nasadzeń w przypadku kolizji z zadrzewieniem – 4 egz.
7. Dokumentację projektową wymienioną wyżej należy również dostarczyć w dwóch
egzemplarzach, w postaci cyfrowej zapisanej na nośnikach CD lub DVD zawierającej
wszystkie pozycje składające się na formę pisemną.
8. Wymagane formaty zapisu poszczególnych plików w postaci cyfrowej:
 opisy tekstowe: przeszukiwalne pliki formatu PDF, nie dopuszcza się plików
zawierających skan opisów tekstowych stworzonych w edytorach tekstów,
 rysunki techniczne: oddzielne pliki formatu PDF dla każdego rysunku
wyeksportowane (skonwertowane) z programów źródłowych CAD do PDF, nie
dopuszcza się plików zawierających skan rysunków,
 decyzje, opinie, uzgodnienia itp. – skany w formacie PDF.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) po 4 kompletne
egzemplarze dokumentacji projektowej. Poszczególne części dokumentacji powinny być
opisane, oprawione i ponumerowane. Całość każdego egzemplarza powinna być
przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości. Dodatkowo przedmiar
robót oraz kosztorys inwestorski należy dostarczyć także w wersji elektronicznej
w formacie danych kompatybilnych MS Excel.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki
techniczne, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę (jeżeli dotyczy) zgłoszenie
rozpoczęcia robót, uzgodnienie dokumentacji ZUD, uzyskanie prawomocnej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje środowiskowe lub raport
oddziaływania na środowisko, pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie,
decyzje na wycinkę drzew (jeżeli dotyczy), zatwierdzenie stałej i tymczasowej
organizacji ruchu,
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b) ustalenie na etapie opracowywania projektu budowlanego właścicieli nieruchomości,
dla których z powodu lokalizacji ich nieruchomości niezbędne będzie uzyskanie
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
c) wystąpienie w imieniu Zmawiającego o prawo dysponowania nieruchomością na
cele budowlane do właścicieli nieruchomości (posesji), dla których z powodu
lokalizacji na nich istniejącej lub projektowanej infrastruktury niezbędne będzie
uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
d) wykonanie wtórnika geodezyjnego w zakresie niezbędnym do przedłożonego
opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapą stanu władania oraz wypisem
z rejestru gruntów,
e) poniesienie kosztów uzyskania wszystkich pozwoleń, warunków, decyzji i uzgodnień,
których dotyczy przedmiot zamówienia,
f) aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót (w przypadku gdy
Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót
budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez
Wykonawcę kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla przedmiotu
zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ.
11. Projekt wykonawczy ma stanowić podstawę do realizacji zadania bez konieczności
wglądu w warunki i uzgodnienia. Projekt wykonawczy musi być na tyle szczegółowy
i jednoznaczny, aby wykonawca nie musiał interpretować jego zapisów lub szukać
własnych rozwiązań. W dokumentacji należy uwzględnić wyczerpująco w sposób
opisowy lub graficzny wymogi wynikające z warunków, uzgodnień, obowiązujących norm
lub innych „wytycznych” a nie odsyłać do nich.
12. Rozwiązania projektowe będą rezultatem uzgodnień dokonywanych z Zamawiającym
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
13. Projektant przedstawi w siedzibie Zamawiającego stan zaawansowania robót do
16 września 2019 r. oraz do 29 listopada 2019 r.
§5
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą w następującej wysokości:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka
…………………. zł netto

słownie złotych; …………………………..…………………..…….

………… zł podatek VAT (……%) słownie złotych; ………………………………………….
…………………. zł brutto

słownie złotych; ……………………………………………….….

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
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§6
POTENCJAŁ WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowymi personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2
powyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca
z braku wyżej wymienionych osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
Umowy.
4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami projektowymi innych
osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§7
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI
1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady przedmiotu Umowy przez okres ….... od daty odbioru końcowego, na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące
przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu na usunięcie wad.
Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne
do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Będzie dysponował prawami do
każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy
i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub
ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.
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W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach
poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez
Zamawiającego z tego tytułu.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy
realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „Utworami”,
2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych
utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw
zależnych,
3) przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników utworu w ilości zgodnej
z wytycznymi projektowymi.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części
przedmiotu Umowy, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących
pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
w tym w szczególności innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do
wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część SIWZ, innym
wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 ze zm.)
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i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób.
5. Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie
opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej
dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji
znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego.

§9
ODBIORY ROBÓT
Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez
strony protokołu końcowego odbioru na co Zamawiający przeznacza 21 dni od dnia złożenia
dokumentacji w siedzibie zamawiającego.
§ 10
WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową po dokonaniu odbiorów
robót.
1.

2.
3.
4.

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez osoby
uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) i zatwierdzony przez
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
W przypadku wykonywania więcej niż jednej części zamówienia Zamawiający przewiduje
płatność częściową za zrealizowanie każdej części zamówienia.
Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie faktury
końcowej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury.
Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:
Nabywca:

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
NIP: 763-20-92-218

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdańska 56
64-700 Czarnków

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
5.

W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z drugą i każdą następną
fakturą:
a) zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez
Zamawiającego umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin
wykonanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy potwierdzone przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą lub rachunkiem
dowodów, o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do
czasu wypełnienia przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające
tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego
Podwykonawcy
lub
dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
b) 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,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią
protokołu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót jest ograniczona wyłącznie do
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15.

16.

17.

18.

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót, wynikającej z Umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające
tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.
Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi wymaganymi przez niniejszą umowę
dokumentami, które Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
po zakończeniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia
oświadczenie, w którym zapewnia, iż nie występują żadne zaległości w wypłacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. W przeciwnym wypadku wymienia zaległości
i określa przyczyny ich powstania, a Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w części równej sumie kwot
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy
do żądania odsetek.
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.
§ 11
KARY UMOWNE

1.
2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy.
Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wynagrodzenia umownego brutto
b) za niewykonanie robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 i w tym zakresie niniejsze
postanowienie umowy uzyskuje samoistny byt niezależnie od skutków dokonanego
odstąpienia od umowy,
e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości kwot
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3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

nieuregulowanych zaległości podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
za każdy dzień opóźnienia,
f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2%
wynagrodzenia umownego brutto,
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
i) za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 8 w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 6 ust. 1.
W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi o tym
pisemnie Wykonawcę listem poleconym, podając wysokość naliczonych kar umownych,
zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, a następnie może potrącić je w określonej
wysokości z wierzytelności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 ust. 1.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich
wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 12
PODWYKONASTWO

1.

2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim
(Podwykonawca). Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:
……………………………...……………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………..

3.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczególnych
ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
wykonawcy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
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4.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może przewidywać dłuższego
niż 30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robót.

Ponadto: umowa musi stanowić iż:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót, które
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone
na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
c) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających
uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,
d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych
w ust. 4 i 5,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy
niż przewidywany Umową dla tych robót.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uważa się
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo na roboty w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 4 i 5.
10. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy, która zawiera
odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej
do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 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.
13. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach
zamówienia na roboty przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o
tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.
5.
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14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
17. Zasady dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
18. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może 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 umowy
lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu
Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe
względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane.
19. W przypadku jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
dopuści
zmianę Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże
spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę,
20. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ( o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację zadania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części,
b) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne,
aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejszą umową,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego
.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego
w niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru.
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§ 14
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
a) ze strony Zamawiającego:


…………………………………………………



…………………………………………………

b) ze strony Wykonawcy:


…………….: ……………….…….. – uprawnienia: …..……………….………....



…………….: ……………….…….. – uprawnienia: …..……………….………....
§ 15

1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego
zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 16
1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy
zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji
wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy
okoliczności. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć
termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony
wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.
Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.
3. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania
części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy,
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części
zamówienia do realizacji przez podwykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy lub zmianę podwykonawcy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
7. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
 koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą,
że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
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okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie
z zasadami sztuki inżynierskiej,
gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy
muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu
niniejszej umowy.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo
zamówień publicznych”, a w sprawach nie uregulowanych w wyżej wymienionej ustawie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20
Integralną częścią umowy jest:
1. Oferta Wykonawcy
§ 21
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający

egzemplarzach,

jeden

egzemplarz

Wykonawca
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ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
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OPIS TECHNICZNY
1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia :
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018.1986
ze zmianami),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.2018.1202 ze zmianami),
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.779
ze zmianami),
4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.779 ze zmianami),
5) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124),
6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800),
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129),
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
2. Przedmiot zamówienia:
2.1.

Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka

2.2.

Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje:
 dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) budowy ścieżki rowerowej wraz
z odwodnieniem drogi oraz ze zjazdami na poszczególne działki od km 4+190 do ok
4+960 do istniejącego ciągu pieszego-rowerowego) wraz z modernizacją
pobocza.
 w km 4+942 znajduję się most drogowy przez rz. Bukówkę, wymaga się
zaprojektowania w tym miejscu kładki dla rowerów


W km 4 + 620 znajduję się przepust  100, wymaga się zaprojektowania kontynuacji
przepustu pod ścieżką.



Ścieżka pieszo-rowerowa przebiegać ma po stronie istniejącej ścieżki pieszorowerowej.
każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek na własną odpowiedzialność
dokonać oględzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania
swojej oferty. Ponadto przed przystąpieniem do projektowania zalecana jest
ponowna wizja lokalna przedmiotu zamówienia,



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postępowania: ZDP-2.2410.4.2019


2.3.

2.4.

2.5

wykonanie wtórnika do celów projektowych w formie wektorowej wraz z mapą stanu
władania oraz wypisem z rejestru gruntów,
 uzyskanie wszystkich opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień,
podziałów
geodezyjnych, wykonanie zgłoszeń robót lub decyzji ZRiD bądź pozwolenia
na budowę, których dotyczy przedmiot zamówienia – koszty ponosi Wykonawca,
 kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 organizację ruchu stałą i tymczasową,
 materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowaniu planu BIOZ.
Wykonawca musi opracować dokumentację projektową w następujących ilościach:
 dokumentacja projektowa budowy ścieżki– 4 egz.,
 dokumentacja projektowa organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz.,
 dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
 przedmiary robót – 2 egz.,
 kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej branży – 2 egz./branża,
 wtórnik do celów projektowych w formacie wektorowym wraz z mapą stanu władania
oraz wypisem z rejestru gruntów – 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
cyfrowej na nośnikach CD lub DVD w oryginalnym formacie CAD
 projekt wycinki i nasadzeń w przypadku kolizji z zadrzewieniem – 4 egz.
Dokumentację projektową wymienioną wyżej należy również dostarczyć w dwóch
egzemplarzach, w postaci cyfrowej zapisanej na nośnikach CD lub DVD zawierającej
wszystkie pozycje składające się na formę pisemną.
Wymagane formaty zapisu poszczególnych plików w postaci cyfrowej:
 opisy tekstowe: przeszukiwalne pliki formatu PDF, nie dopuszcza się plików
zawierających skan opisów tekstowych stworzonych w edytorach tekstów,
 rysunki techniczne: oddzielne pliki formatu PDF dla każdego rysunku
wyeksportowane (skonwertowane) z programów źródłowych CAD do PDF, nie
dopuszcza się plików zawierających skan rysunków,
 decyzje, opinie, uzgodnienia itp. – skany w formacie PDF.

