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ROZDZIAŁ I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,  

Adres: ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów 

tel. 62 78 36 062, fax. 62 78 36 062 

http://www.pzdwieruszow.pl,  

http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl  

e-mail – pzdwieruszow@op.pl 

działający jako pełnomocnik Powiatu Wieruszowskiego 

 
2. TRYB POSTĘPOWANIA  
  
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).  
  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    
  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg 

powiatowych: 

1. nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek – Galewice, w km od 0+300 do km 1+100 oraz             

w km od 2+620 do km 2+920, długość 1,100 km, 

2. nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 – 

skrzyżowanie z drogą gminną, długość 0,650 km  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń przy 

użyciu grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm i 5-8 mm oraz emulsji asfaltowej 

kationowej modyfikowanej C69BP3PU. Przed wykonaniem zabiegu powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchnie winny zostać wyremontowane i oczyszczone.  

 

Kod CPV: 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II niniejszej SIWZ.  

  
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA     
  
Termin wykonania: data zakończenia 31.08.2014r.   

 

5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE   
 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione części: 

 
CZĘŚĆ 1 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek 

– Galewice w km od 0+300 do km 1+100 oraz w km od 2+620 do km 2+920, długość                   

1,100 km, 
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CZĘŚĆ 2 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km 

od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 – skrzyżowanie z drogą gminną, długość 0,650 km  

 
6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE   
  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
  
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ  
  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
8.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

 
8.1.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

 
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy                   

i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 

2 do SIWZ) oraz wykaże (zał. nr 4 do SIWZ), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto min. 60.000,00 zł każda 

polegające na wykonaniu powierzchniowych utrwaleń dróg, z podaniem ich rodzaju                            

i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),  
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8.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) oraz wykaże (zał. nr 5 do SIWZ), że dysponuje 

osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409), 

oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa, lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

 
8.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej              

i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu          

o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 

2 do SIWZ) oraz przedłoży  opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument 

potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                    

w zakresie   prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  

min. 100.000,00 zł, 

 

8.1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                      
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 
 
9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
 
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu udziału w postępowaniu 
(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ), 

 

9.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej       
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i prawidłowo ukończone (sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), 

 

W/w wykaz powinien zawierać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie polegające na wykonaniu powierzchniowych utrwaleń dróg. Za najważniejsze roboty, 

dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania 

spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ. 

 

Dowodami o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenia, 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie  a) 

powyżej, 

c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt a) i b)              

 
9.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                            

o podstawie dysponowania tymi osobami (sporządzony przed wpływem terminu składania 

ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), 

 

9.1.4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 

do niniejszej SIWZ), 

 

9.1.5. opłaconą  polisę,  a w  przypadku  jej braku  inny dokument  potwierdzający, że 

wykonawca jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

9.1.6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:  
 

9.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 
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9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                    

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 

ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert),  

 
9.2.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający 

wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumentów 

wskazanych w punkcie 9.2.1. i 9.2.2. 

  
9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
 
Informację (oświadczenie) o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

(sporządzoną przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

do niniejszej SIWZ). W przypadku przynależności do w/w grupy wykonawca składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 
9.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

9.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2, przedkłada: 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert, 

 

9.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

9.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, 

 
9.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

10. OFERTA WSPÓLNA  
 
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

10.2. Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ 

Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Partnerów. 
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10.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

 

10.4. Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione                     

w punkcie 9.2.,9.3 i 9.4 niniejszej SIWZ, 

 

10.5. Dokumenty wymienione w punkcie 9.1. niniejszej SIWZ powinny dotyczyć łącznie 

wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez 

Pełnomocnika, 

10.6. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
11. WADIUM 
 
Nie dotyczy. 

 
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
12.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy przed  podpisaniem umowy. 

 

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

12.2.1.  pieniądzu, 

12.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

12.2.3. gwarancjach bankowych, 

12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

 

12.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie o/ Wieruszów nr 57 9256 0004 

2600 0390 2000 0030. 

 

12.4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach winno być wstawione na Powiatowy 

Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów.  

 

12.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione         

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

 

12.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta  została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród 

pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 
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12.7. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

12.8. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres 

36 miesięcy od zakończenia realizacji zamówienia kwotę wynoszącą 30 % wysokości 

zabezpieczenia. 

 

12.9. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

13. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE          
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
 

Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia  będą realizowane w PLN. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.   
 

14.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. 

 
14.2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się wykonawcom 

przeprowadzenie wizyty w terenie. 

 

14.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 

wykonawcy - pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.  

 

14.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę . 
 

14.5. Oferta musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. 

 

14.6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inna techniką. 

 

14.7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie miejscach, w których jest to dopuszczone 

przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

 

14.8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane przez wykonawcę                 

w innej formie zawierającej wszystkie dane wymagane przez zamawiającego. 

 
14.9. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
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14.10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

 
15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

15.1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie w/w terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

Zamawiający zamieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej na której udostępniana 

jest SIWZ. 

 

15.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści 

na  stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.  

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazał SIWZ a także zamieści tę informację na stronie internetowej, 

na której jest udostępniana SIWZ.  

 
16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Urszula Lipińska – Główny 

Specjalista Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji              

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów,               

od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, tel./fax  62 78 36 062. 

 
17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY   
 

17.1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,                               
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, w sekretariacie do dnia 10.07.2014r. do godz. 
10:00. 
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17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. 

Kopertę należy opisać następująco:  
Przetarg nieograniczony na: Powierzchniowe utrwalenia dróg powiatowych. Część ……. . 
Nie otwierać przed 10.07.2014r. godz. 10:30”. 
 
17.3.  Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

 
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT   
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,                                       
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów w dniu 10.07.2014r. o godz. 10:30.    
 
19. TRYB OTWARCIA OFERT  
 
19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części zamówienia. 

19.2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

19.2.1. stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę, 

19.2.2. nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

19.2.3. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, 

warunków płatności, zawartych w formularzach ofertowych. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

 

19.3. Informacje, o których mowa w pkt. 19.2. niniejszej SIWZ, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert na ich pisemny 

wniosek. 

 
20. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy ofertę złożoną po upływie terminu składania 

ofert. 

 
21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
22.1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
22.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie załączonego do SIWZ 

ślepego kosztorysu / po wypełnieniu kosztorysu ofertowego – zał. nr 8 dla części 1 

zamówienia oraz zał. nr 10 dla części 2 zamówienia. 

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego. 

 

22.3. Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych robót budowlanych powiększona                      

o podatek od towarów i usług.   
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22.4. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym należy podać             

z dwoma miejscami po przecinku. 

 

22.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we  wzorze 

umowy – Rozdział III SIWZ. 

 
23. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
23.1. Kryterium oceny ofert jest (dla każdej z części zamówienia):  

cena – 100 % 

 
23.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy który przedstawi 

najniższą cenę za realizację zamówienia. 

 
23.3. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100 pkt pozostali wykonawcy 

otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:                     

cena  najniższa 

                          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  x 100 pkt x 100% 

cena  badana 

 
24. UZUPEŁNIENIE OFERTY 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy      

w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 
25. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

25.1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia (oddzielnie dla każdej z części zamówienia):   
 

25.1.1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.3. Kosztorys ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

znajdującego się w załączniku nr 8 i 10 do niniejszej SIWZ, w zależności od części 

zamówienia, 

 

25.1.4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 
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25.1.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.6. Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony przed wpływem terminu 

składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.7. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony przed 

wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 

 

25.1.8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 

 

25.1.9. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 

do niniejszej SIWZ 

 

25.1.10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku jeżeli 

wykonawca należy do grupy kapitałowej, 

  

25.1.11. Opłacona polisa, 

 

25.1.12. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                    

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

 

25.1.13. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji                  

i informacji o działalności gospodarczej, 

 

25.1.14. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

25.1.15. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
25.1.16. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) wszystkie składane w prowadzonym postępowaniu dokumenty są jawne z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, a stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

b) dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób, 

c) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
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aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
26. TRYB OCENY OFERT    
 
26.1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie 

na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie             

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 
26.2. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY 
 

27.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, na podstawie art. 24 ust.1 i 2 

ustawy Pzp. 

 

27.2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp. 

 

27.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                      

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
28. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

28.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 
28.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania   

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego. 

  

29. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA    
 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy 

Pzp. 
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30. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
30.1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie             

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

 

30.2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w Rozdziale III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

30.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy             

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie                             

z paragrafem 4, 10 i 14 załączonego projektu umowy. 

Postanowienia powyższych paragrafów projektu umowy stanowią katalog zmian na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści umowy. 

Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 
31. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

31.1. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w zyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje 

odwołanie. 

 

31.2. W niniejszym postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia odwołanie przysługuje 

wyłącznie od: 

31.2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

31.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

31.2.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

31.3. 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. 

 
31.4. Kwestie odwołania szczegółowo reguluje art.180-198 ustawy Pzp. 

 
31.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu.  

 

31.6. Kwestie skargi szczegółowo reguluje art. 198a -198g ustawy Pzp. 

 
31.7. Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
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niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
32. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.   

 
33. PODWYKONAWSTWO  
 
33.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom. 

 

33.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (zał. nr 1 SIWZ) części 

zamówienia, której zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz wskazania nazw (firm) 

Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych                    

w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust.1.  

 
33.3. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana lub 

rezygnacja może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

Podwykonawcy o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana 

lub rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału                                    

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Zamawiający dopuści zmianę lub 

rezygnację pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie wskaże 

w ofercie iż zamierza powierzyć część robót Podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie 

wykonywania umowy jest niedopuszczalne. 

Zmiana Podwykonawcy musi nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Ja (my)* niżej podpisani oświadczam (my)*, że: 

 

1) zapoznałem (liśmy)* się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

 

2) akceptuję (emy)* w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ  

                   dla niniejszego zamówienia, 

 

3) gwarantuję (emy)* wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

 

4) cena mojej (naszej)* oferty za realizację części ……… zamówienia wynosi: 

 

 

netto …………………… w  PLN - słownie - …………………………………………………. 

 

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

 

podatek od towarów i usług ……………………………………………………………………. 

 

brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………... 

 

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



 

 

17 

 

    

5) niniejsza oferta jest ważna przez ………… dni od upływu terminu składania ofert, 

 

6) składam (y)* niniejszą ofertę (we własnym imieniu) / (jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia)*. Ponadto oświadczam (y)*, iż będę 

(dziemy)* odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, 

 

7) wykonam (y)* zamówienie w terminie do …………………………. . 

 

8) wykonam (y) * zamówienie sam (i) * tj. bez udziału Podwykonawców / przy  

udziale Podwykonawców* w następującym zakresie: 

 

        ……………………………………………………………………………………… 
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy) 

 

9) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust.1, powołuję (emy)* się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby Podwykonawców wskazanych 

poniżej: 

 

………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 

10) akceptuję (emy)* warunki przedstawionej w specyfikacji umowy i w przypadku 

wyboru mojej  (naszej) * oferty zobowiązuję (emy)* się do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

 

    

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału              

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 

obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę                      

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 
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2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 



 

 

21 

 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca               

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  
* niepotrzebne skreślić   
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   Załącznik nr 4 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty polegające na 

wykonaniu powierzchniowych utrwaleń dróg 

 

Lp. 

 
 

Przedmiot zamówienia  
 
 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

 
Data wykonania 

 
Zamawiający 

(nazwa, 
adres) 

Początek Zakończ. 

1. 
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Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody tj. poświadczenia dotyczące 

najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty 

budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy                                  

i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  
 

WYKAZ OSÓB 
 

 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Rola 

w realizacji 
zamówienia 

Kwalifikacje 
zawodowe - nr 

uprawnień 
budowlanych  
i ich zakres 

 
Doświadczenie 
i wykształcenie 

 

 

 

1. 
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Uwaga: W/w wykaz winien potwierdzać uczestnictwo w realizacji zamówienia osoby 

odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z warunkiem 8.1.4. SIWZ. 

 
Informujemy, że: 
 

-  dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ………………….. wykazu,  

- nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………wykazu,  

 

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 
W nawiązaniu do § 1 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, przystępując do udziału                       

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
 

Oświadczam(y), że: 
osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze 

zm.) oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa, lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 
 
 

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

       (miejscowość, data)                                     (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 
 

OŚWIADCZENIE 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 

Na: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
 

Część ……….  

 

Opis części ……………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać nazwę części zamówienia) 

 

Zamawiający:  

Powiatowy    Zarząd    Dróg    w    Wieruszowie,    ul. Waryńskiego 14,     98-400 Wieruszów 

 

Wykonawca: 

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

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

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

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

(nazwa, adres) 

 

Nr tel. .............................................................. Nr faxu .............................................................. 

 

reprezentowany przez: ................................................................................................................. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.) *, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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ROZDZIAŁ II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg 

powiatowych: 

1. nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek – Galewice w km od 0+300 do km 1+100 oraz                 

w km od 2+620 do km 2+920, długość 1,100 km, szerokość nawierzchni 5,0 m, 

2. nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 – 

skrzyżowanie z drogą gminną, długość 0,650 km, szerokość nawierzchni 5,0 m 

 

Istniejące nawierzchnie charakteryzują się wysokim stopniem zużycia warstwy ścieralnej. 

Występują miejscowe spękania, szczeliny, wyłuszczenia i rakowiny oraz lokalne ubytki                       

w nawierzchni. Na odcinku z chodnikiem (droga powiatowa nr 4721 E) przy krawężniku 

wyrastają rośliny. 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń przy 

użyciu grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm i 5-8 mm oraz emulsji asfaltowej 

kationowej modyfikowanej C69BP3PU.  

Przed wykonaniem zabiegu powierzchniowego utrwalenia należy: 

- wykonać niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni, 

- oczyścić nawierzchnie na całej szerokości jezdni, w przypadku dużego zanieczyszczenia 

nawierzchnię należy spłukać wodą pod ciśnieniem,  

- ręcznie usunąć zanieczyszczenia organiczne (trawa, chwasty) na połączeniu nawierzchni 

bitumicznej z krawężnikiem (droga powiatowa nr 4721 E) 

Po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia należy oczyścić nawierzchnie z luźnego grysu. 
 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części w tym: 

 

CZĘŚĆ 1 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek 

– Galewice w km od 0+300 do km 1+100 oraz  w km 2+620 do km 2+920, długość 1,100 km, 

 
CZĘŚĆ 2 
Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km 

od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 – skrzyżowanie z drogą gminną, długość 0,650 km  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót: 

- dla części 1 zamówienia zał. nr 9 do SIWZ, 

- dla części 2 zamówienia zał. nr 11 do SIWZ, 

 

Kod CPV: 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6. 

 

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacje techniczne, 

przedmiar robót, kosztorys, itp.) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których 

mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z 

SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 

wyżej wymienionych dokumentach. 
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ROZDZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY  

 
UMOWA Nr ....../2014 

 
zawarta w dniu ................................ w Wieruszowie pomiędzy: 

 

Powiatem Wieruszowskim z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,                               

NIP: 9970147748, REGON: 250854837  w imieniu którego działają:  

1. Pan …………………………… – ……………………………, 

2. Pan …………………………… – …………………………… 

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”,  

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

zwanym dalej w umowie „Wykonawcą”  

 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.) 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej                        

nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek – Galewice w km od 0+300 do km 1+100 oraz              

w km 2+620 do km 2+920 długość 1,100 km / podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia drogi powiatowej nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km od 0+000 do km 

0+650 na odcinku DK8 – skrzyżowanie z drogą gminną, długość odcinka 0,650 km* 

zwanego dalej „przedmiotem umowy”. 

2.  Zakres robót oraz sposób ich wykonania określa specyfikacja techniczna wykonania                  

i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej umowy, będące jej 

integralną częścią.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust.1, niezależnie czy wynikają one                                   

z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy zachowaniu należytej staranności                      

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał sie z całością dokumentacji, o której mowa w ust. 

2 niniejszego paragrafu. 
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§ 2 
WYMOGI MATERIAŁOWE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały o których mowa w ust. 1 

odpowiadające co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), wymaganiom 

określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiarze robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badania 

materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 

określonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

 
§ 3 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje 

się do:   

1) prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas budowy, 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

3) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

4) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 

5) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, 

6) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego 

(końcowego) robót, 

7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

8) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie wykonania 

(odbioru) robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót 

zanikających, 

9) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

10)  niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach i wypadkach, 

11)  informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przebiegu wykonania 

umowy na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego sprawować będzie Pan/i …………… 

zam. ……….. posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności …………………………., uprawnienia nr …………….. 

z dnia ……………. wydane przez …………………………… . 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i ……………………… 

zam. ………….. posiadającego/ą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności …………………………., uprawnienia nr …………….. 

z dnia ……………. wydane przez …………………………… . 

4. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy                         

i dziennika budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy                     

w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przejęcia terenu budowy, o którym mowa      

w ust. 4 powyżej. 

6. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż 

do  chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 

budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 zł, (słownie: 

sto tysięcy 00/100 złotych) przez cały okres trwania umowy. Kopia aktualnej polisy 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

ważnej polisy ubezpieczenia OC oraz do nie zmniejszania wysokości sumy 

gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania ważności 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego pisemnego informowania 

Zamawiającego:  

1) o konieczności wykonania robót nie objętych niniejszą umową, a niezbędnych                      

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, 

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, 

jakość robót,  datę zakończenia robót jak i mogących powodować zmianę 

wynagrodzenia umownego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do 

współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 

zapobiegających zagrożeniom. 

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 umowy zobowiązuje 

się do: 

1) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 

2) wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek                         

w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

4) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania na bieżąco zbędnych, materiałów odpadów i śmieci, 

6) wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, 

ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie 

placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,  

7)  wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu 

budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 

8) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń                

w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

10) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz usunięcia uszkodzeń 

innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót  
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku                   

z wykonywaniem przez niego przedmiotu umowy, w szczególności ponosi koszty                      

z tytułu strat materialnych będących skutkiem zaistnienia zdarzeń powstałych                           

w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, a także odpowiedzialność za 

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich oraz mienia, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

określonymi w niniejszym ustępie na czas realizacji robót objętych umową. 

 

§ 4 
TERMINY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie 

do dnia 31.08.2014r. 

2. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu 

określonego w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, tylko w przypadku 

gdy wykaże, że opóźnienie powstało wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub gdy opóźnienie to spowodowane jest wystąpieniem potwierdzonej 

wpisem do dziennika budowy jednej z wymienionych poniżej okoliczności: 

1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub 

lokalnego, itp.), mającego bezpośredni wpływ na terminowość robót, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,                         

hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury oraz inne, które nie zostały 

wykazane w dokumentacji projektowej, a  uniemożliwiających wykonywanie 

przedmiotu umowy, 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, termin realizacji niniejszej umowy może 

ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, robót 

zaniechanych i zamówień dodatkowych, o czas niezbędny do wykonania tych robót               

z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu realizacji niniejszej umowy zostanie 

precyzyjnie określone przez Strony w aneksie do umowy, określającym także zakres 

robót dodatkowych oraz ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, do czasu koniecznego na wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

ODBIORY – PROCEDURA 
1.  Po zakończeniu robót i dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przekazując mu 

następujące dokumenty: 

1) atesty na wbudowane materiały, 

2) dziennik budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, 

4) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów ich ilości               

i wartości. 
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2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru, który następnie 

zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia     

wad, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 7 dni, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają używanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie                     

z przeznaczeniem,  Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy od początku wolnego od wad, 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1  Zamawiający 

uprawniony będzie do powierzenia na koszt Wykonawcy osobom trzecim realizacji 

usunięcia ujawnionych wad. 

 
§ 6 

GWARANCJA I RĘKOJMIA  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany 

przedmiot umowy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) bez 

zastrzeżeń Zamawiającego. 

2. Strony ustalają okres rękojmi na równy okresowi gwarancji. 

3. Dokonanie protokólarnego bezusterkowego odbioru końcowego (ostatecznego) 

przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 

14 dni od dnia ich ujawnienia. 

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia usterek w terminie uzgodnionym                      

z Zamawiającym. 

6. Usuwanie usterek w przedmiocie umowy, w szczególności wszelkich uszczerbków, 

strat czy szkód jakie wystąpiły w efekcie realizowanej umowy skutkiem nienależytego 

jej wykonania czy w związku z jakością materiałów zastosowanych do robót,                      

w okresie rękojmi i gwarancji, wykonawca zobowiązuje się dokonać                                     

z zachowaniem należytej staranności, na własny koszt. 

7. Zamawiający uprawniony jest do wykonania przeglądu technicznego przedmiotu 

umowy przed upływem terminu rękojmi ustalonego w umowie. 

 
§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

      W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu niniejszej umowy, 

Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych 
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w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób 

trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

KARY UMOWNE  
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokości: 

1) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy w terminie    

określonym zgodnie z § 3 ust. 5 umowy, w wysokości 1% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %  

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji  czy rękojmi w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

Termin opóźnienia  liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym 

na usunięcie wad, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                        

w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w §  10 ust. 1 umowy, 

5) za zaniechanie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 11) niniejszej umowy,                    

w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego               

w § 10 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień bezczynności wobec żądania 

Zamawiającego, 

6) za wykonywanie robót objętych niniejszą umową przez podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót 

zgodnie z procedurą określoną w § 11 niniejszej umowy w wysokości 30% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  10 ust. 1 

umowy, 

7) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 

0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  10 ust. 1 

umowy, za każdy dzień nie przedłożenia projektu umowy lub projektu jej 

zmiany, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  10 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień nie przedłożenia umowy lub jej zmiany, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 143 b ust. 9 Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
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określonego w §  10 ust. 1 umowy, za każdy dzień braku zmiany umowy. 

Termin braku zmiany umowy liczony będzie od następnego dnia po terminie 

ustalonym przez Zamawiającego na zmianę umowy w zakresie terminu 

płatności. 

3. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu 

przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary 

umownej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zapłata kary 

przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………… zł (słownie    

      ………… 00/100 złotych), co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawca zobowiązuje się wnieść na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy, w pełnej wysokości, w formie …………………… 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 

2) pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 
§ 10 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wraz z czynnościami 

wynikającymi z § 3 ust. 10  strony ustalają  wynagrodzenie w wysokości: netto 

…………… zł (słownie: ………………), co wraz  z podatkiem od towarów i usług          

w wysokości 23% stanowi kwotę ………….  zł (słownie: ……………..), zgodnie              

z wynikiem przetargu z dnia ………………… 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie wprowadzi zwiększenia lub zmniejszenia 

ilości robót objętych przedmiarem i kosztorysem ofertowym zgodnie z ust. 3 i 4 

niniejszego paragrafu. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót, a także wykonanie 

robót zamiennych jest uzasadnione jeżeli wynikają one z zasad wiedzy technicznej lub 

wprost z dokumentacji projektowej, a nie zostały one ujęte w/w przedmiarze lub 

kosztorysie ofertowym.  

3. Roboty dodatkowe lub zamienne niezbędne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, 

których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego zostaną 

wykonane przez Wykonawcę przy zachowaniu tych samych norm, parametrów                                 

i standardów oraz wycenione w oparciu o załączone do oferty kosztorysy ofertowe lub 

w przypadku braku cen robót w kosztorysach ofertowych wycenione w oparciu            

o ogólnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie ceny czynników 

produkcji, a ich wycena winna zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu.                 
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4. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia (zaniechania) zakresu robót                     

w sytuacji gdy wykonanie części, określonych umową,  robót będzie zbędne dla 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami wykonania umowy.  

5. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie robót  

może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po zawarciu aneksu do niniejszej umowy, 

określającego zakres robót i wartość. 

6. Zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) mogą być udzielone na 

podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym, określającej zakres i wartość 

robót. Wycena tych robót winna być przedłożona do uprzedniej akceptacji 

Zamawiającemu. 

7. Strony zastrzegają możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów         

o podatku od towarów i usług, stosownie do zmiany wysokości stawki podatku od 

towarów i usług. 

8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej 

na Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów 

NIP 997 00 00 028 jednostkę organizacyjną Zamawiającego (statio municipi), z której 

działalnością związany jest przedmiot niniejszej umowy. 

9. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół końcowego odbioru 

wykonanych robót sporządzony zgodnie z § 5, w szczególności z ust. 3 i 4 tego 

paragrafu, podpisany przez inspektora nadzoru. 

10. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni 

licząc od daty otrzymania faktury. 

 
§11 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca powierza do wykonania przez Podwykonawców następujące części 

(zakresy) przedmiotu umowy: 

       - ………………………………………………………………………………………  

       - ……………………………………………………………………………………… 

       Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca 

odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 

powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. 

4. Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania części robót 

budowlanych, przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo 

wskazując części dokumentacji projektowej, której dotyczy projekt umowy                         

z Podwykonawcą. Powyższy obowiązek dotyczy również projektu zmiany umowy                  

z Podwykonawcą. 

5. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy                                        

o podwykonawstwo, zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane gdy: 

1) umowa podwykonawcza nie określa stron pomiędzy którymi zostanie zawarta, 
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2) w umowie podwykonawczej brak jest osoby odpowiedzialnej za realizację 

umowy o podwykonawstwie, 

3) umowa podwykonawcza nie wskazuje dokładnego zakresu robót budowlanych 

podwykonawczych oraz wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót 

budowlanych,  

4) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów z których wynika 

wartość wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 3,  

5) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji 

niniejszej umowy, 

6) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, 

7) umowa podwykonawcza uzależnia zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy od otrzymania zapłaty za wykonane roboty 

budowlane od Zamawiającego, 

8) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie                       

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

9) innych uzasadnionych powodów. 

6. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o akceptacji bądź odmowie 

akceptacji projektu umowy o podwykonawstwie. W przypadku odmowy akceptacji 

projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zmieniony projekt umowy uwzględniający uwagi Zamawiającego będące podstawą 

odmowy akceptacji projektu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 

7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę 

projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy podwykonawczej przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                  

z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                   

o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz obowiązują odpowiednio takie same zasady 

zawierania umowy jakie obowiązują pomiędzy Wykonawcą a pierwszym 

Podwykonawcą wynikające z ust. 2-7 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmianę), 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 niniejszej umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo                      

o wartości większej niż 50.000,00 zł.              

10. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo za 

dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni od dnia od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany pod 

rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust.2 pkt 10. 
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11. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

12. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się 

od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych 

w art. 143 c ustawy Prawo zamówień Publicznych wyłącznie Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu i zaakceptowaną 

przez niego umowę o podwykonawstwo.  

 
§12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 

określonym w § 3 ust. 5 umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz 

wskazaniami Zamawiającego, 

3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową przy udziale 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego zgodnie z §11 niniejszej umowy, 

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zwarcia umowy.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 

30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności 

za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca obowiązany jest do:  

1)   odpowiedniego zabezpieczenia przerwanych robót, 

2)   usunięcia z terenu budowy urządzeń oraz zaplecza przez niego dostarczonego, 

4. Zamawiający, w przypadkach odstąpienia od umowy za które nie odpowiada 

Wykonawca, obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót w terminie uzgodnionym przez strony oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 10 ust. 10 niniejszej umowy. Podstawą dokonania 

odbioru w/w robót będzie sporządzony przez Wykonawcę przy udziale 

Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 

które zostały nabyte, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę                             

i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazem, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od 

daty odstąpienia od umowy. 
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5. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. 

 

13 
ZMIANY UMOWY 

1. W przypadkach  przewidzianych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu 

dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie, jednakże 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć choćby jednej z niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru. W przypadku zmiany 

kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kierownika 

budowy,   

2) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy,  

3) zmiana terminu wykonania umowy, 

4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót objętych przedmiarem i kosztorysem 

ofertowym, 

5) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego 

proponowaną zmianą elementu, 

6) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

7) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

8) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, 

9) rezygnacji z wykonywania części robót budowlanych, nieprzekraczających 

jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy, powodującej obniżenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

10) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli zmiany, o której mowa w ust. 2, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, strona 

inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 

zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę 

oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, 

inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku 

(protokółu konieczności) przez stronę inicjującą zmianę potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  

4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy, jeżeli 

zmiana będzie miała wpływ na harmonogram robót i termin wykonania 

umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4-9, mogą zostać dokonane, jeżeli za ich 

wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji, 

2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót 

budowlanych, 

3) zmiana obowiązujących przepisów, 

4) podniesienie wydajności urządzeń, 
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5) podniesienie bezpieczeństwa wykonania robót, 

6) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu, 

7) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane 

przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego 

lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie 

budowy, 

8) warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, wykopaliskowe oraz 

wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie 

w terminie umowy choćby z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 

9) siła wyższa. 

6. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy                    

i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli propozycja zmian umowy jest 

wymuszona uchybieniami czy naruszeniem postanowień umowy przez Wykonawcę. 

W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca. 

7. Dokonanie zmian w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający niniejszym upoważnia Pana Andrzeja Drzazgę – Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie do reprezentowania go w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 

1409 ze zm) oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. 

U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Polisa,, 

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót  

jako załączniki 1-4 niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

1) Inwestora: Powiatu Wieruszowskiego – 2 egzemplarze, 

2) Wykonawcy: ………………. – 1 egzemplarz. 

 

      Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca: 
 

 

 

uwaga! 
* przedmiot zamówienia odpowiedni do części zamówienia na którą zostanie wybrana oferta 


