ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w ŁUKOWIE
21-400 Łuków ul. Łapiguz 112 tel. /025/ 798 2617, fax /025/ 798 7187
NIP 825-17-33-856, REGON 711586627, e-mail : biuro@zdp.lukow.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. P.Z.P. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj
w km 1+850 – 2+900

/ Kategoria ruchu KR 2 /

CPV : 45233220-7 / roboty w zakresie nawierzchni dróg /

sierpień 2013 r.
zatwierdził :
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znak sprawy : AZ.262.14.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy p.z.p. z dnia 29.01.2004 r.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
2. Adres: ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków
3. REGON : 711586627
NIP : 825-17-33-856
4. Internet:
http www.zdp.lukow.pl ,
e-mail: biuro@zdp.lukow.pl
5. Numer telefonu: 25 798 2617 ,
faks: 25 798 7187
II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami , a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub
faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Imię i nazwisko: Mariusz Komar - Dział Zamówień Publicznych i Realizacji
3. Numer telefonu: 25 798 2617 , 025 798 2020, faks : 25 798 7187
4. E-mail: biuro@zdp.lukow.pl
5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 3
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 700-1500
6.

III. Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi / z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 8 oraz art. 30 Ustawy
Prawo zamówień publicznych/ :
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900.
2. Szczegółowy zakres prac określają :
a) przedmiar robót – zał. nr 5 do SIWZ,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 8 do SIWZ.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt
umowy,
a) wzór umowy - zał. nr 6 do SIWZ.
4. Ofertą należy objąć całość zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
8. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
9. Nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.
10.Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.Zamawiający przewiduje , zgodnie z art. 36 ust. 2, pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. udzielenie zamówienia uzupełniającego
stanowiącego nie więcej jak 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
w/w Ustawy.
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IV. Informacje o przetargu :

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm./ ), zwanej w dalszej części Pzp.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych,
- Strona internetowa zamawiającego – www.zdp.lukow.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ na
formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr. 1 do SIWZ wraz z
oświadczeniami, załącznikami oraz innymi wymaganymi dokumentami.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej czytelnie, trwale i w języku polskim pod
rygorem nieważności.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnioną(-e) do występowania w imieniu oferenta zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym właściwym dla formy organizacyjnej.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte w sposób trwały zapobiegający jej
dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
e) Wszelkie załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być opatrzone klauzulą “Za zgodność
z oryginałem” i poświadczona przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika /lidera/ a gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające czas oraz zakres umocowania.
Pełnomocnictwo musi być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy P.z.p.
zamawiający może żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, zał. nr 2 do SIWZ, wymieniony w
rozdziale VII pkt 1 – oświadczenie , składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę
wspólną.
Dokumenty wymagane w rozdziale VII pkt 2-10 SIWZ muszą być złożone osobno przez
każdego z nich.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
6. W przypadku , gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których Wykonawca zastrzega , że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania , muszą być oznaczone klauzulą : “Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” /Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz 211 z późn. zm./.
7. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch, wewnętrznym i zewnętrznym, zamkniętym i
nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie zamawiającego – sekretariat,
b) Opakowanie wewnętrzne powinno być oznaczone imieniem i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem
wykonawcy i zaadresowane do zamawiającego wg wzoru :
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Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie
ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

na zadanie pn.
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM : 21.08.2013 r. do godz 09:15

c) Opakowanie zewnętrzne należy wyłącznie zaadresować do zamawiającego jak niżej :
OFERTA

na zadanie pn.
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM : 21.08.2013 r. do godz 09:15

d) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty ponosi wykonawca.

VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące :
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24b ust. 3 ustawy P.z.p.
VII. Informacja o dokumentach jakie należy dołączyć do oferty, wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków o ,których mowa w rozdz. VI SIWZ oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Prawa zamówień publicznych
(na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),
3. Oświadczenie o wskazaniu części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
(na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego odpowiednio do zakresu określonego art. 24
ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Ustawy P.z.p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania ofert;
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu właściwego- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wyżej wymienionego w pkt.4,5,6,7 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
nie
otwarto
jego
likwidacji
ani
nie
ogłoszono
upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub
wstrzymanie
w
całości
wykonania
decyzji
właściwego
organu,
nie
orzeczono
wobec
niego
zakazu
ubiegania
się
o
zamówienie,
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11
ustawy.
.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
9. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
10. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że
osoba lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie w specjalności drogowej /Kierownik budowy/ posiadają aktualną przynależność i
są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
11. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
12. Dowód wniesienia wadium.
13. Kosztorys ofertowy.
14. Oświadczenie o wizji lokalnej.
15. Akt ustanowienia pełnomocnictwa – w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 P.z.p.
16. Zaparafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków - /zał. nr 6/.
17. Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, (oświadczenie), którego wzór stanowi załącznik nr 7.
- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
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realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia a w szczególności :
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona pozytywnej oceny złożonych oświadczeń, przyjmując za fakt ich prawdziwość
pod rygorem odpowiedzialności z mocy art. 233 KK, stosując formułę spełnia / nie spełnia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę/Pełnomocnika.
VIII. Wadium :
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
5000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art.
45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego : Kredyt Bank SA Oddział KB SA w Łukowie Nr r-ku 83 1500 2208 1222
0000 2137 0000 z dopiskiem : Remont drogi powiatowej nr 1259 L. Wadium uważa się
za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.)
polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c
Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej
ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą
rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w
banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w
sekretariacie Zamawiającego – Zarząd Dróg powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400
Łuków lub dołączyć do oferty
.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a ustawy. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
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niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46
ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na
7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.
IX. Terminy:
Termin związania z ofertą – 30 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą ,
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy
jednaj jak 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody o , której mowa nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania z ofertą.
Wymagany termin realizacji zamówienia :
1) rozpoczęcie robót niezwłocznie po zawarciu umowy przy uwzględnieniu uregulowań § 4 ust.1
umowy;
2) zakończenie całości przedmiotu zamówienia 20.09.2013 r. ;
3) odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 30 dni licząc od terminu zgłoszenia zakończenia robót.
X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena realizacji zamówienia powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: wartość netto , obowiązujący podatek VAT, cena
brutto.
Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oceny ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których mowa w
art. 87 ust. 2 Pzp w trybie przewidzianym w tym przepisie.
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Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z ustawą, lub jej treść nie odpowiada
treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny , wykonawca w
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust.2 pkt3, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XI. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie
1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem :
a) Komisja Przetargowa w I etapie zgodnie z zasadą “spełnia/nie spełnia” zbada oferty w zakresie ich
kompletności oraz wymagań formalno-prawnych określonych w SIWZ. W II etapie rozpatrywane
będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu.
b) cena – 100 %.
Sposób punktowania :
– Oferta z ceną najniższą za całość zamówienia otrzyma 100 pkt.
– Każda następna oferta porównywana jest do oferty o najniższej cenie i jej wartość punktowa
wyliczana jest na podstawie wzoru :
cena najniższa oferty
X 100
cena badana oferty
− Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego niemożliwe będzie dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców aby w terminie 3 dni złożyli oferty dodatkowe.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
XII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie
nie późniejszym niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane pisemnie lub faksem.
Zamawiający może
zapoznać się z treścią korespondencji w godzinach urzędowania Z.D.P. t.j. od poniedziałku do
piątku w godz. 700 – 1500 .
Zamawiający i Wykonawca potwierdzają niezwłocznie na żądanie
drugiej strony korespondencję wymienianą faksem.
3. Zamawiający prześle lub zamieści na stronie internetowej treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim
wykonawcom, którym doręczono lub którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących SIWZ.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom oraz
zamieści je na stronie internetowej.
6. W przypadku określonym w art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuży termin składania ofert w
celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach, powziętych zmian co do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w sytuacjach przewidzianych Ustawą zamieści
stosowne ogłoszenie w B.Z.P. Przepis art. 38 ust. 4a Pzp stosuje się odpowiednio.
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7. Wykonawca pobierający SIWZ w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego
zobowiązany jest do jej monitorowania pod tym samym adresem , z którego została pobrana w
terminie do dnia otwarcia ofert, ponieważ są tam zamieszczane wyjaśnienia i inne informacje
odnoszące się do SIWZ.
XIII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny
ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. sekretariat Z.D.P.
· Termin składania ofert: 21.08.2013 r. do godz. 9.00.
· Termin otwarcia ofert: 21.08.2013 r. godz. 9.15.
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu rękojmi, warunków płatności zawartych w ofercie.
3. Ocena ofert.
Komisja Przetargowa w I etapie zgodnie z zasadą “spełnia/nie spełnia” zbada oferty w zakresie ich
kompletności oraz wymagań formalno-prawnych określonych w SIWZ. W II etapie rozpatrywane
będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów
oceny ofert.
Zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
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 albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin
składania ofert.
4. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Z.D.P. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie zostanie opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. O wyborze oferty zamawiający powiadomi pismem wszystkich wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie wyboru oferty oraz przyznaną punktację.
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
XV. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową
zamówienia w terminie zgodnym z treścią art. 94 Ustawy.
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy zostanie
niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.
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2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p.
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy
dotyczących :
− w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie
należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego
wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych
umową;
− rozwiązania umowy lub zmiany terminu płatności w przypadku ograniczenia lub cofnięcia
przyznanych środków finansowych;
− zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności , których strony nie
mogły wcześniej przewidzieć z chwilą zawarcia umowy, spowodowanymi :
a) warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki
atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w STWiOR i uniemożliwiają prowadzenie
robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,
b) warunkami geologicznymi, uniemożliwiających prowadzenie robót;
c) wystąpieniem siły wyższej , czyli zdarzenia , którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie
mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać a , które uniemożliwiają Wykonawcy
wykonanie jego zobowiązań wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że za wystąpienie tych
okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca;
−

zmiany dokonane w umowie są korzystne dla zamawiającego z punktu widzenia celu publicznego, któremu
mają służyć.

3. Ogólne warunki umowy / wzór umowy / stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
XVI. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z przepisami Działu VI Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności zamawiającego :
Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
− Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
− Odrzucenia oferty odwołującego
2. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania.
5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.
2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w p. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
−
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9. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zmawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Kopię odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.
zm. ) oraz przepisy kc i kk.

Wykaz załączników:
1. Oferta - zał. nr 1
2. Oświadczenie dot. spełniania warunków – zał. nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.
4. Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia – zał. nr 4.
5. Przedmiar robót – zał. nr 5.
6. Wzór umowy – zał nr 6.
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7.
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 8.
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Zał. nr 1 do SIWZ
............................................................
/pieczęć wykonawcy/
Dane wykonawcy :

.........................., dnia ............... 2013 r
/miejscowość/

Nazwa ........................................................................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................................................................
NIP ................................................... REGON ..................................................... tel./fax ........................................................

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Łapiguz 112
21-400 Łuków

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu
nieograniczonym /nr AZ.262.14.2013/ organizowanym w dniu 21.08.2013 r. na postawie art. 39
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z
późn. zm/ ,opublikowanym na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie UZP i stronie internetowej
zamawiającego, na zadanie pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w
km 1+850 – 2+900 , oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy –
stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ za cenę :
wartość netto ....................... zł. , /słownie złotych: ............................................................................
.............................................................................................................................................................../
obowiązujący podatek VAT w wysokości ......... %
cena brutto : .........................zł, /słownie złotych : ................................................................................
.............................................................................................................................................................../
Oświadczam(y), że :
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń ,
2. Akceptujemy termin realizacji zamówienia tj:
a) rozpoczęcie robót niezwłocznie po zawarciu umowy przy uwzględnieniu uregulowań § 4 ust.1
umowy;
b) zakończenie całości przedmiotu zamówienia 20.09.2013 r. ;
3. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
4. Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udzielenia zamówienia, zakres
zamówienia oraz projekt umowy akceptujemy oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na określonych w SIWZ warunkach w miejscu i czasie
wskazanym przez zamawiającego.

............................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika
1/3
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Do niniejszej oferty /zał. nr 1/ jako integralną
oświadczenia :

część dołączamy wymagane dokumenty i

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ),
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Prawa zamówień publicznych
(na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),
3. Oświadczenie o wskazaniu części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
(na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),
4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego odpowiednio do zakresu określonego art. 24
ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 Ustawy P.z.p. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji organu właściwego- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
8. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
9. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że
osoba lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie w specjalności drogowej /Kierownik budowy/ posiadają aktualną przynależność i
są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
10. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
2/3
13

11. Dowód wniesienia wadium.
12. Kosztorys ofertowy.
13. Oświadczenie o wizji lokalnej.
14. Akt ustanowienia pełnomocnictwa – w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 P.z.p.
15. Zaparafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków - /zał. nr 6/.
16. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 7.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę/Pełnomocnika.

.........................................................................
podpis i pieczątka Wykonawcy/Pełnomocnika

3/3
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Zał. nr 2 do SIWZ

................ dnia ............. 2013 r.
.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego zadania pod nazwą :
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900
oświadczam/y, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. / dotyczące :
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ;
d) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam/y własnoręcznym podpisem - świadom/i
odpowiedzialności z art. 233 KK.

...............................................
podpis składającego oświadczenie
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Zał. nr 3 do SIWZ

............... dnia ............. 2013 r.
.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego zadania pod nazwą :
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900
oświadczam/y, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego z powodów wymienionych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. /.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam/y własnoręcznym podpisem - świadom/i
odpowiedzialności z art. 233 KK.

...............................................
podpis składającego oświadczenie
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Zał. nr 4 do SIWZ

................ dnia ............. 2013 r.
.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE
..............................................................................................................................................................
(nazwa

i adres Wykonawcy )

oświadcza, że planuje* / nie planuje * powierzyć podwykonawcy część zamówienia stanowiącą :
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam/y własnoręcznym podpisem - świadom/i
odpowiedzialności z art. 233 KK.
* niepotrzebne skreślić

...............................................
podpis składającego oświadczenie
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Zał. nr 5 do SIWZ
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Zał. nr 6 do SIWZ

UMOWA nr AZ.263.......
na roboty
/wzór/
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu .................... 2013 r. w wyniku
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr
/AZ.262.14.2013/ na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ pomiędzy :

Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków
NIP 825-17-33-856, REGON 711586627
reprezentowanym przez :
1) ...............................................................................................................................................................,
2) ...............................................................................................................................................................,
3) …………………………………………………………………………...............……………………,
zwanym dalej ,, Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................................................,
z siedzibą w ................. .........................................................................................................................,
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem ........................................................................................,
reprezentowanym przez:
1)................................................................................................................................................................,
2) ...............................................................................................................................................................,
zwanym dalej ,,Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe w ramach przedmiotu
zamówienia, który stanowi remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 –
2+900, /Kategoria ruchu KR-2/.
Wspólny Słownik Zamówień-CPV:45233220-7
/roboty w zakresie nawierzchni dróg/.
2. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót dołączony do SIWZ.
3. W sytuacji naruszenia stanu istniejącego poboczy, Wykonawca na koszt własny uporządkuje
koronę drogi w ramach ceny określonej w § 8.
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
5. Materiały , o których mowa w ust. 4, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r. / oraz
wymaganiom STW i OR.
6. Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu (projekt
wykonuje w ramach ceny określonej w § 8. Wykonawca robót). Po zakończeniu robót teren należy
doprowadzić do stanu pierwotnego i zdemontować czasowe oznakowanie robót.
7. Wykonawca, niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z obowiązującymi
normami , przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad
występujących w przedmiocie umowy stwierdzonych podczas wykonywania robót
przed ich odbiorem oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne ustalonej niniejszą
umową.
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8. Integralną część umowy stanowią :
- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
- przedmiary robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§2
1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań i postanowień
wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
§3
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi w okresie 24
/dwudziestu czterech/ miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.
2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy wady te zostaną
usunięte przez Wykonawcę na jego koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych
liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji zgłaszającej wady przedmiotu
umowy, chyba że po zgłoszeniu reklamacji Zamawiający ustali z Wykonawcą w formie pisemnej
dłuższy termin usunięcia wad.
§4
1. Rozpoczęcie robót nastąpi dopiero po przekazaniu przez Zamawiającego , nie później niż w ciągu
7 dni od daty podpisania umowy, pasa drogowego / pasów drogowych / na odcinku na którym
roboty mają być wykonane oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu i
oznakowania na czas budowy.
2. Od chwili przekazania pasa drogowego / pasów drogowych / do chwili odbioru robót za
wszelkie wypadki i szkody będące następstwem wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.
3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30
dni licząc od terminu zgłoszenia zakończenia robót.
Roboty zostaną odebrane przez
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy protokołem odbioru końcowego zgodnie z
warunkami umowy i z zakresem określonym w przedmiarze robót, po przedłożeniu przez
Wykonawcę dokumentów powykonawczych pozwalających na ocenę wykonania przedmiotu
odbioru.
4. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego w którym określa sposób i termin
usunięcia ewentualnych wad jakościowych .
5. Koszty usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze ponosi Wykonawca , a okres ich
usuwania nie przedłuża terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Zakończenie wykonania robót i żądanie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca
zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
§5
1. W razie wystąpienia istotnych zmian i okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§6
Realizacja zleconego Wykonawcy zadania następowała będzie przy zachowaniu następujących
terminów:
1) rozpoczęcie robót niezwłocznie po zawarciu umowy przy uwzględnieniu uregulowań § 4 ust.1
umowy;
2) zakończenie całości przedmiotu zamówienia 20.09.2013 r. ;
3) odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 30 dni licząc od terminu zgłoszenia zakończenia robót.
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§7
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje niejawne, w których
posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
§8
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w ustalonej w wyniku przetargu kwocie (brutto) :……………….. zł ( słownie : .......................)
2. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za przedmiot zamówienia o którym mowa w
§ 1 ust. 1 nastąpi na podstawie otrzymanej od Wykonawcy, prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz z protokołem odbioru i płatna będzie w ciągu 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania,
poleceniem przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku płatnika faktury.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jak też nie będzie dokonywał
odbiorów i fakturowania częściowego.
§9
1. Z zastrzeżeniem ust.2 strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą
kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto ( cena netto + podatek VAT) za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki po
upływie terminu określonego w § 6 pkt 2.
b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od WykonawcyWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto.
2. Strony dopuszczają dochodzenie szkody będącej wynikiem nienależytego wykonania
umowy, przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych na zadach ogólnych
przewidzianych w kodeksie cywilnym .
§ 10
1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający może
rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie mu pisemnego
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy . W takim przypadku Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu dodatkową karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia
umownego brutto od niezrealizowanych robót w skutek rozwiązania umowy.
2. Przez rażące naruszenie umowy należy także rozumieć :
- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
mimo wezwania przez zamawiającego na piśmie,
- Wykonawca nie respektuje poleceń inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,
- Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich
wykonania.
- Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia tego
majątku.
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§ 11
1. Z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych roboty nadzorował będzie – ..........................
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/ni - ................................
§ 12
1. Realizował

i

rozliczał

umowę

będzie

Zarząd

Dróg Powiatowych w

Łukowie.

§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentów stanowiących do niej załączniki, kodeksu
cywilnego oraz Ustawy P.Z.P. z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.
§ 14
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu zaakceptowanego i
podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.
§ 15
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 17
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający :

Wykonawca :

1. ...............................................

1. .....................................................

2. ................................................

2. ......................................................
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

................ dnia ............. 2013 r.
.............................................
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przystępując do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą :
Remont drogi powiatowej nr 1259 L Łuków – Podgaj w km 1+850 – 2+900
(imię i nazwisko)
......................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy)
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że
nie należę do żadnej grupy kapitałowej* / należę do grupy kapitałowej .....................................
.....................................................................................................................................................................
i w załączeniu składam pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam/y własnoręcznym podpisem
odpowiedzialności z mocy art. 233 KK.

świadom/i

.......................................................
/podpis i pieczątka Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy./
*niepotrzebne skreślić;
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