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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
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 2015r. poz. 2164).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnych dokumentacji
projektowych przebudowy dróg powiatowych w tym:
Zadanie 1
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E
w m. Wieruszów.
Długość objęta opracowaniem to około 4,3 km.
odcinek drogi: ul. Warszawska (od zjazdu z ronda drogi dojazdowej do drogi ekspresowej S8), ul. Rynek, ul. Wrocławska, ul. Podzamcze, ul. Kępińska (zjazd z drogi wojewódzkiej stara
droga nr 8)
1) Opis stanu istniejącego
Projektowana trasa znajduje się na terenie miejscowości Wieruszów. Droga posiada prawie na
całej długości nawierzchnię bitumiczną jedynie w części ul. Kępińskiej nawierzchnię z kostki
granitowej. Wzdłuż drogi znajdują się jednostronne bądź obustronne chodniki, ciągi
rowerowo – piesze, parkingi. Przy drodze zlokalizowane są posesje w większości o zwartej
zabudowie.
Istniejąca jezdnia posiada zmienną szerokość od ok. 6,0 m do 8,0 m, przekrój uliczny,
półuliczny oraz częściowo drogowy. Istniejące chodniki, ciągi rowerowo – piesze
w większości z kostki betonowej brukowej posiadają zmienną szerokość ok. 1,4 – 3,0 m
(część z nich w bardzo dobrym stanie technicznym).
Na całym ciągu drogowym występuje ruch dwukierunkowy oraz istnieje oznakowanie
poziome i pionowe.
Odwodnienie na przedmiotowej trasie odbywa się poprzez istniejącą w części ulic kanalizację
deszczową. Istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Na całej długości występują
złuszczenia, koleiny, deformacje, przełomy itp. Liczne zniszczenia i brak prawidłowego
odwodnienia korpusu drogowego powodują systematyczną degradację.
Infrastruktura niezwiązana z drogą znajdująca się w obrębie opracowania: linie
telekomunikacyjne, linie energetyczne, sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna.
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Infrastruktura związana z drogą to kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.
W ciągu ulicy Wrocławskiej usytuowane są obiekty 2 obiekty mostowe jeden stalowy na
rzece Prośnie, drugi żelbetowy na rzece Niesób.
2) Wytyczne ogólne do projektowania
Przedmiotem zamówienia zadania nr 1 jest projekt budowlany w razie konieczności
wielobranżowy wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót. Długość odcinka objętego opracowaniem to około 4,3 km.
Drogę zaprojektować jako Klasy Z.
Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów, w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno –
wysokościowe, które Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy (w wersji papierowej
i elektronicznej).
Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):
a. wzmocnienie konstrukcji jezdni,
b. zwiększenie powierzchni parkingowych dla pojazdów osobowych i rowerów wraz
z przebudową istniejących parkingów uwzględniając poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
c. na całym ciągu drogowym zaprojektować w miarę możliwości ciągi rowerowo –
piesze,
d. przebudowę lub przełożenie istniejących ciągów dla pieszych,
e. urządzenia BRD poprawiające poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
f. przebudowę skrzyżowań i zjazdów publicznych poprawiającą bezpieczeństwo
i płynność ruchu drogowego,
g. poprawę skuteczności odwodnienia,
h. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,
i. oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej,
j. modernizację terenów zielonych,
k. usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi w przypadku ich wystąpienia
l. wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia.
Projekt powinien uwzględniać wymogi związane z lokalizacją części drogi powiatowej
nr 4729 E w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego Wieruszowa wpisanego do
rejestru zabytków dawnego woj. kaliskiego pod pozycją 671/A.
Wykonawcy zleca się dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu
potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń
projektowych Zamawiającego. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Zadanie 2
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4709 E
Galewice – Ostrówek.
Długość objęta opracowaniem to około 6,2 km.
odcinek drogi: od ul. Cmentarnej w m. Galewice do Szkoły Podstawowej w m. Ostrówek.
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1) Opis stanu istniejącego
Projektowana trasa przebiega w większości w terenie nizabudowanym jak również przez m.
Galewice i Ostrówek. Droga posiada na całej długości nawierzchnię bitumiczną. W jezdni na
całym odcinku występują wżery krawędziowe, ubytki nawierzchni, zaniżenia, złuszczenia,
spękania. Szerokość nienormatywna 4,9 - 5,4 m, pobocze gruntowe zawyżone lub z ubytkami.
Istniejące chodniki w m. Galewice oraz w m. Ostrówek z płyt betonowych oraz z kostki
brukowej wymagają przebudowy lub przełożenia.
Skrzyżowania z drogami publicznymi z nienormatywnymi wyokrągleniami. Odwodnienie
powierzchniowe oraz w kanalizacji deszczowej nieskuteczne. Rowy przydrożne zamulone
stąd utrudniony spływ wody.
Skrzyżowanie z drogą powiatową 4710 E kolizjogenne.
Parkingi w m. Galewice oraz w m. Ostrówek zdeformowane.
Brak zatok autobusowych na odcinku Galewice – Ostrówek.
2) Wytyczne ogólne do projektowania
Przedmiotem zamówienia zadania nr 2 jest projekt budowlany w razie konieczności
wielobranżowy wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót. Długość odcinka objętego opracowaniem to około 6,2 km.
Drogę zaprojektować jako Klasy Z.
Projekt należy wykonać na podstawie pomiarów, w oparciu o aktualne mapy sytuacyjno –
wysokościowe, które Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy (w wersji papierowej
i elektronicznej).
Przewidzieć co najmniej (w granicach pasa drogowego):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

poszerzenie jezdni do wartości normatywnych,
wzmocnienie konstrukcji jezdni,
utwardzenie poboczy,
przebudowę i budowę ciągów pieszych w m. Galewice -1,9 km oraz w m.
Ostrówek - 0,2 km
urządzenia BRD poprawiające poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przebudowę skrzyżowań i zjazdów publicznych poprawiającą bezpieczeństwo
i płynność ruchu drogowego
poprawę skuteczności odwodnienia,
budowę zatok autobusowych,
wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego,
oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej,
wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia.

Wykonawcy zleca się dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu
potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji założeń
projektowych Zamawiającego. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca.
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3. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia dla każdego zadania
osobno powinna zostać opracowana zgodnie z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290),
2) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462 ze zm.),
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129),
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
5) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),
6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.),
7) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651),
8) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
ze zm.),
9) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami
przeciwpożarowymi itp.
4. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej
u Zamawiającego.
4. Roboty budowlane i materiały objęte dokumentacją projektową należy opisać w sposób
wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Nie wolno używać nazw własnych gotowych produktów,
które mogłyby jednoznacznie wskazywać producenta, natomiast materiały te należy opisywać
parametrami technicznymi.
5. Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno - budowlanymi oraz że jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania
wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w przetargu na wykonawstwo na
podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.
7. Do wykonawcy należy uzyskanie warunków technicznych od właścicieli występującej
infrastruktury technicznej, w przypadku wystąpienia kolizji infrastruktury z przedmiotem
zamówienia. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych
infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowaną przebudową.
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8. Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę w/w dróg powiatowych obejmuje
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub
dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia przez Wykonawcę
przedmiotowego zadania do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej
zgodnie z wymaganymi przepisami prawa. Upoważnienie do występowania w imieniu
zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. Wszystkie materiały wyjściowe,
uzgodnienia (np. konserwatorskie oraz inne), decyzje (np. środowiskowe oraz inne), raporty,
opinie, sprawdzenia poprzedzające uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub
dokumentu o braku sprzeciwu do zgłoszenia Wykonawca pozyskuje własnym staraniem.
9. W skład kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego zadania osobno winien
wchodzić:
1) projekt budowlano - wykonawczy w razie konieczności wielobranżowy - 5 egzemplarzy
dla każdego opracowania,
2) projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egzemplarze,
3) przedmiar robót - 3 egzemplarze,
4) kosztorys inwestorski - 3 egzemplarze,
5) ślepy kosztorys (ofertowy) - 3 egzemplarze,
6) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadające
poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją ogólną „Wymagania ogólne” - 3
egzemplarze,
7) pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający brak sprzeciwu do zgłoszenia przez
Wykonawcę przedmiotowego zadania do właściwego organu administracji architektoniczno –
budowlanej – 1 egz.
Cała dokumentacja wymieniona w pkt. 1-7 musi być sporządzona w wersji elektronicznej w 2
egz. i przekazana Zamawiającemu na płycie CD (w formacie pdf).
Ilości podane powyżej nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków,
uzgodnień, opinii, decyzji itp.
Kod CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania:
data zakończenia zadania 1 - 31.08.2016r.
data zakończenia zadania 2 - 15.08.2016r.
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione
części:
Część 1 - Zadanie 1
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E
w m. Wieruszów.
Długość objęta opracowaniem to około 4,3 km.
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odcinek drogi: ul. Warszawska (od zjazdu z ronda drogi dojazdowej do drogi ekspresowej S8), ul. Rynek, ul. Wrocławska, ul. Podzamcze, ul. Kępińska (zjazd z drogi wojewódzkiej stara
droga nr 8)
Część 2 - Zadanie 2
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4709 E
Galewice – Ostrówek.
Długość objęta opracowaniem to około 6,2 km.
odcinek drogi: od ul. Cmentarnej w m. Galewice do Szkoły Podstawowej w m. Ostrówek
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PUNKTEM 3 SIWZ.
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 (dla każdej części
zamówienia)
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 trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej jedną lub dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy,
drogi o łącznej długości opracowania min. 3,0 km, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie,
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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),
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 projektanta branży drogowej, posiadającą doświadczenie
w wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych. Projektant branży drogowej musi
posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej
wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r.
290) lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa,
Poza wymaganym projektantem branży drogowej, Wykonawca zapewni zespół
pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających,
w przypadku konieczności wykonania dokumentacji przebudowy infrastruktury
technicznej lub wykonania koniecznych opracowań wynikających z obowiązujących
przepisów lub wydanych warunków (decyzji).
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).
8.1.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (zał. Nr 8 do SIWZ).
8.1.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 8.1.6.
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
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W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP (dla każdej części zamówienia):
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ),
W/w wykaz powinien zawierać usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych budowy, przebudowy, drogi. Za
najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do
wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ.
Dowodami o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia,
b) oświadczenie wykonawcy – 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 usługi 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 wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 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. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów,
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, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
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9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć (dla każdej części
zamówienia)::
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),
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 (dla każdej części
zamówienia):
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 (dla każdej części zamówienia)::
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.
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10. OFERTA WSPÓLNA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie każdej części 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.
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
Wadium nie wymagane.
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.
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 daną część 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 .
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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.
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.
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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 19.04.2016r. do godz.
10:00.
17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem.
Kopertę należy opisać następująco:
„Przetarg nieograniczony na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy dróg powiatowych. Część ……….. . Nie otwierać przed 19.04.2016r. 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 19.04.2016r. o godz. 10:30.
19. TRYB OTWARCIA OFERT
19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie każdej 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.
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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 dla każdej części zamówienia 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. Ceną oferty jest całkowita wartość zamawianych usług powiększona o podatek od
towarów i usług.
22.3. Wszystkie ceny w formularzu ofertowym należy podać z dwoma miejscami po
przecinku.
22.4. 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 części zamówienia):
23.1.1. cena – waga 95 %
23.1.2. okres gwarancji i rękojmi – waga 5%
23.2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska łącznie
najwyższą ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert.
23.3. Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 95% tj. 95 pkt,
pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
cena najniższa
------------------- x 100 pkt x 95%
cena badana
23.4. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi ponad wymagany 36 miesięczny
okres gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalna liczbę 100,0 pkt x waga 5% tj. 5 pkt,
pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
badany okres gwarancji i rękojmi – wymagane 36 miesięcy
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 5%
najdłuższy okres gwarancji i rękojmi – wymagane 36 miesięcy
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23.4.1 Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym w punkcie 5 okresu gwarancji i rękojmi.
23.4.2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36
miesięcy.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi
lub nie podanie okresu gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z treścią SIWZ.
MAKSYMALNY okres gwarancji i rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 72
miesiące.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące do oceny ofert
zostanie przyjęty okres 72 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi równy 36 miesięcy
otrzyma 0 pkt.
23.5. Jeżeli zamawiający nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
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 (osobno dla każdej części zamówienia):
25.1.1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
25.1.2. 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,
25.1.3. 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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25.1.4. Wykaz wykonanych usług sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,
25.1.5. Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony przed
wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
25.1.6. 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,
25.1.7. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7
do niniejszej SIWZ
25.1.8. 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,
25.1.9. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ,
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,
25.1.10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
25.1.11. 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,
25.1.12. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie niniejszego zamówienia,
25.1.13. 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
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:
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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.
26.3. Zamawiający dokona oceny każdej z ofert metodą spełnia – nie spełnia i jeżeli zajdą
okoliczności wskazane w pkt 27.1 niniejszej SIWZ wykluczy wykonawcę z postępowania,
natomiast gdy zajdą okoliczności wskazane w pkt 27.2 niniejszej SIWZ odrzuci ofertę
wykonawcy.
27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY
27.1. Zamawiający wykluczy z postępowania (osobno w każdej części zamówienia):
27.1.1. 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;
27.1.2. 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;
27.1.3. 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;
27.1.4. 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;
27.1.5. 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;
27.1.6. 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;
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27.1.7. 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;
27.1.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
27.1.9. 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
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
27.1.10. 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;
27.1.11. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z
przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że
udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
27.1.12. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
27.1.13. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
27.1.14. wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
27.1.15. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
27.1.16. wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy
w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w
zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
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obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
27.2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia poniższych
okoliczności (w każdej części zamówienia):
27.2.1. jest ona niezgodna z ustawą,
27.2.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
27.2.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
27.2.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
27.2.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia,
27.2.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
27.2.7. wykonawca w terminie 3dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
27.2.8. jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
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 w każdej części zamówienia 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.
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy
Pzp.
30.
ISTOTNE
DLA
STRON
WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZAWIERANEJ UMOWY W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

30.1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych
zawartych w ofercie.
19

30.2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w Rozdziale II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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
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)
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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.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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 część ……….. zamówienia wynosi:

netto …………………… w PLN - słownie - ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
podatek od towarów i usług …………………………………………………………………….
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brutto …………………. w PLN – słownie - …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
1) udzielam (y) …………….………………………………. miesięcznego okresu
(minimum 36 miesięcy – maksimum 72 miesiące),

gwarancji i rękojmi,
2) wykonam (y)* zamówienie w terminie do ………………………….,
3) niniejsza oferta jest ważna przez ………… dni od upływu terminu składania ofert,
4) 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,
5) wykonam (y) * zamówienie sam (i) * tj. bez udziału Podwykonawców / przy
udziale Podwykonawców* w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………
(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)

6) 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)

7) 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

23

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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 2015r. poz. 2164) 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: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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 2015r. poz. 2164) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2.164) z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) 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;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
9) 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 na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
10) 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
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r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku;
11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców,
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
12) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
13) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
14) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
15) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
16) wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy
w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w
zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………….......
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
WYKAZ USŁUG
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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 3 lat wykonaliśmy następujące usługi polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowych

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis prac projektowych
objętych zleceniem
wraz z podaniem rodzaju
wykonanych projektów
oraz ich zakresu)

Długość
opracowania

Data wykonania

oraz
wartość
zamówienia
brutto

Początek

Zakończ.

Podmiot na
rzecz, którego
usługi zostały
wykonane

1.

28

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dotyczące najważniejszych usług,
określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.
Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne
do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ.
Dowodami o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia,
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa
w punkcie a) powyżej,
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi 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)

…………………………………
(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: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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

Informacja
o podstawie
dysponowania
A lub B

1.
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Uwaga: W/w wykaz winien potwierdzać uczestnictwo w realizacji zamówienia osoby
odpowiedzialnej za projektowanie w branży drogowej zgodnie z warunkiem 8.1.4. SIWZ.
Ponadto oświadczam (y), że:
Pan/Pani (imię i nazwisko) …………..………………………….………… spełnia wymagania
stawiane przed Projektantem branży drogowej, tj: posiada doświadczenie na stanowisku
Projektanta dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi na co najmniej 2
zadaniach, takich jak:
1) …………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A - osoba którą Wykonawca dysponuje (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło
itp.),
B - osoba udostępniona Wykonawcy przez inne podmioty.
W przypadku B tj. osób udostępnionych przez inne podmioty Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć dokument, o którym mowa w pkt. 9.1.6. SIWZ.
.

…………………………………
(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: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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:
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz aktualne
dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

...................................................
(miejscowość, data)

.............................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

32

Załącznik nr 7
OŚWIADCZENIE
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy 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 2015r.
poz. 2164)*,

•

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 2015r. poz.
2164) *

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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Załącznik nr 8
ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych
przebudowy dróg powiatowych

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

Ja (my)* niżej podpisani …………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwiska osób składających zobowiązanie)

będąc upoważnionym (mi)* do reprezentowania ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam (my)*, że:
wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), odda Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby 1……………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………...
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu części ………… zamówienia pn.
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…………………………………………………………………………………………………...
….………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa części zamówienia)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą 3: …………………………………………

...................................................
(miejscowość, data)

.................................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
do reprezentowania podmiotu oddającego do
dyspozycji zasoby)

*niepotrzebne skreślić
1

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
• wiedza i doświadczenie,
• potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model),
• osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres
wykonywanych czynności),
• zdolności ekonomiczne i finansowe

2

np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo itp. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia
są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu
w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy
3

np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy itp.
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ROZDZIAŁ III
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....../2016

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 2015r. poz.
2164)
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
w zależności od części:
Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E w m.
Wieruszów.
Zadanie obejmuje odcinek drogi: ul. Warszawska (od zjazdu z ronda drogi dojazdowej do
drogi ekspresowej S-8), ul. Rynek, ul. Wrocławska, ul. Podzamcze, ul. Kępińska (zjazd
z drogi wojewódzkiej stara droga nr 8). Długość objęta opracowaniem to około 4,3 km.
lub
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Kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4709 E Galewice –
Ostrówek.
Zadanie obejmuje odcinek drogi od ul. Cmentarnej w m. Galewice do Szkoły Podstawowej w
m. Ostrówek. Długość objęta opracowaniem to około 6,2 km,
zwanej dalej przedmiotem umowy.
2. Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji

projektowej,

specyfikacji

technicznych

wykonania

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.

i

odbioru

robót

z 2013 r. poz. 1129)

i zawierać następujące elementy:
1) projekt budowlany wykonawczy (w razie konieczności wielobranżowy),
2) projekt docelowej organizacji ruchu,
3) przedmiar robót,
4) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
5) ślepy kosztorys (ofertowy),
6) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót odpowiadające
poszczególnym pozycjom kosztorysu wraz ze specyfikacją ogólną „Wymagania ogólne”,
7) inne opracowania, wynikające ze specyfiki zamówienia, składające się na kompletność
tematu.
3. Opracowaną dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości:
1) projekt budowlano – wykonawczy (każda branża) – 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej
na płycie CD w formacie pdf,
2) projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD
w formacie pdf,
3) przedmiar robót – 5 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
4) kosztorys inwestorski – 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie
pdf,
5) ślepy kosztorys (ofertowy) – 3 egz. + 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD
w formacie pdf,

37

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. + 2 egz. w wersji
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
7) pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający brak sprzeciwu do zgłoszenia przez
Wykonawcę przedmiotowego zadania do właściwego organu administracji architektoniczno –
budowlanej – 1 egz.
§2
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie oraz
uprawnienia do projektowania w specjalności odpowiadającej przedmiotowi niniejszej
umowy stosownie do wymogów prawa budowlanego.
3. Wykonawca wyznacza do realizacji niniejszej umowy Projektanta branży drogowej
w osobie Pani/Pana …………………………………..
Poza wymaganym projektantem branży drogowej, Wykonawca zapewni zespół pozostałych
projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających, w przypadku
konieczności wykonania dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej lub wykonania
koniecznych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów lub wydanych warunków
(decyzji).
4. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis
opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy.
5. Opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na
realizację robót budowlanych, stąd Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz.
2164) w szczególności art. 29-31 ustawy.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy:
Część 1 – data zakończenia 31.08.2016r.
lub
Część 2 – data zakończenia 15.08.2016r.
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§4
1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:
1) przygotowania i pozyskania wszelkich materiałów koniecznych do projektowania,
2) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji w tym decyzji
środowiskowej, uzgodnień: w tym konserwatorskich, raportów, opinii, sprawdzeń itp.,
3) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokumentu
potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotowego zadania
do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.
2. Upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego, w szczególności w celu
uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz innych dokumentów przekazane zostanie
Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
3. Zamawiający przekaże nieodpłatnie Wykonawcy mapy do celów projektowych.
§5
1. Koncepcje rozwiązań projektowych w trakcie wykonywania projektu winny być na bieżąco
konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.
2. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów.
3. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości technicznej
przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dokona weryfikacji projektu w terminie 14 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentacji projektowej.
5. W przypadku stwierdzenia w okresie, o którym mowa w ust. 4, wad lub usterek
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Część 1
kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4729 E w m.
Wieruszów.
netto......................................................................-słownie-..........................................................
a z......% podatkiem od towarów i usług na kwotę........................................................................
-słownie-.......................................................................................................................................
39

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia........................................................................
lub
Część 2
Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 4709 E Galewice –
Ostrówek.
netto......................................................................-słownie-..........................................................
a z......% podatkiem od towarów i usług na kwotę........................................................................
-słownie-.......................................................................................................................................
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia........................................................................
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty wynikające z wymagań
określonych w umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie
własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów
niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia w tym:
warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania
przedmiotu umowy oraz uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na lub dokumentu
potwierdzającego brak sprzeciwu do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotowego zadania
do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.
W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały
okres obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy
przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, uzyskanie wszelkich upoważnień
i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywanie nadzoru
autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu
zrealizowania przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian stawki
podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie w zakresie zmian przedmiotowej stawki.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie bezusterkowy protokół
zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy.
7. Faktura powinna być adresowana na: ……………………………………………………….
8. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie opłacona w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktury.
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§7
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy
oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy na
wszystkich polach eksploatacji.
2. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich polach eksploatacji, w
szczególności:
1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót,
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym
nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie kopiami,
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
w tym do internetu,
4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji,
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
§8
1. Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad
wykonaniem robót na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.
2. Nadzór autorski obejmuje:
1) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami prawa i normami,
2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych
w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
4) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,
5) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.
3. Ustala się, że wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego zostało wliczone
w wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1.
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4. Wykonawca (Projektant) zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego
telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną.
5. Niestawienie się (Wykonawcy - Projektanta) w celu wykonania obowiązków, o których
mowa w ust. 4, spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kary umownej zgodnie z § 9 ust.
1 pkt. 4 wobec Wykonawcy po uprzednim odnotowaniu tego faktu.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki. Termin zwłoki

liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na

usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 50%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
4) za nie stawienie się Wykonawcy w celu wykonania obowiązków w zakresie pełnienia
nadzoru autorskiego w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 6 ust. 1 umowy.
5)

za

nieprzedłożenie

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy,
6) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom,
w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1
umowy, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary umowne podlegają potrąceniu z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu od 36 miesięcznej do 72 miesięcznej (w zależności od
złożonej oferty) gwarancji i rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy.
2. W ramach niniejszej gwarancji i rękojmi:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady projektu zmniejszające
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności
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odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami
techniczno – budowlanymi,
2) w przypadku wystąpienia wad ukrytych w projekcie, których nie ujawniono w czasie
odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych
Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w §9 ust. 1 pkt. 2
umowy.
§11
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 usługi, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Wykonanie usług 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, każdorazowo po zawarciu umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia przedłożyć ją Zmawiającemu.
5.

Termin

zapłaty

wynagrodzenia

Podwykonawcy

przewidziany

w

umowie

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi.
6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy, Zmawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy,
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będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie
stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
§ 12
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów
inwestorskich w tym wykonania kosztorysów dotyczących części opracowanej dokumentacji
projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
§13
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
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 2016r. poz. 290) oraz
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2164)
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 stanowi oferta Wykonawcy jako załącznik nr 1 niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1) Inwestora: Powiatu Wieruszowskiego – 2 egzemplarze,
2) Wykonawcy ………………………… – 1 egzemplarz.
Zamawiający:

Wykonawca:
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