ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Jaktorowska 53, 96 – 300 Żyrardów.

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości mniejszej niż progi unijne

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.) i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji warunków
zamówienia.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach
proceduralnych i merytorycznych:
Pani Małgorzata Obłękowska – Specjalista ds. Dróg
(od poniedziałku do piątku w godz. 700 ÷ 1500).

SPORZĄDZIŁ:
Małgorzata Obłękowska
Specjalista ds. dróg

ZATWIERDZIŁ:
Andrzej Pydzik
Dyrektor
Żyrardów 2021-04-19
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Numer sprawy: SDiM.26.1.1.2021

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości mniejszej niż progi unijne

Nazwa zamówienia publicznego:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.

I. Dane zamawiającego.
Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
ul. Jaktorowska 53
96-300 Żyrardów
Telefon: (46) 855 38 92 ; 855 05 63
Adres poczty elektronicznej: pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: www.pzd-zyrardow.pl
Godziny urzędowania: 7 - 15 od poniedziałku do piątku
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2019 oraz
zmiany opublikowane w następujących Dz. U. z 2020 poz. 288, poz. 1492, poz. 1517, 2275)
(zwanej dalej również "ustawą Pzp"), a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
rozporządzenia wykonawcze oraz rozporządzenia wykonawcze, dotyczące przedmiotowego
zamówienia publicznego, a zwłaszcza Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415).
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2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości
mniejszej niż progi unijne.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1
ustawy Pzp.
4.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
przeprowadzenia negocjacji.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej
dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą
liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – zadania od 1 do 2.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
2.1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Szczegółowy zakres robót zawiera:
- Oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota
(w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota);
- Spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności
od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej;
- Zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;
- Zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku.
Do wykonania zadania nr 1 Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych
o frakcji np. 2/5, 5/8, 8/11 mm i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
niemodyfikowanej rodzaju C 69 B3 PU.
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Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp.
otoczenia poniżej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +10°C.
Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów
(grysy + emulsja). Na bieżąco zakres robót będzie wskazany i odbierany przez przedstawicieli
zamawiającego. Każdorazowo wykonawca zobowiązany będzie do wskazania
przedstawicielowi zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do
robót w zależności od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do
powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego
materiału.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.
2.2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:
Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 9500 m2.
Szczegółowy zakres robót zawiera:
- Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
emulsją asfaltową i grysem bazaltowym płukanym o frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 z dowozem
kruszywa i emulsji na odl. około 15 km – 9500 m2.
Do wykonania zadania nr 2 Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych
o frakcji 2/5 i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej rodzaju
C 69 BP3 PU.
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp.
otoczenia poniżej +15°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +10°C.
Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wykonanych m2 (metr kwadratowy). .
Na bieżąco zakres robót będzie wskazany i odbierany przez przedstawicieli zamawiającego.
Każdorazowo wykonawca zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi
zamawiającego miejsca robót i uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności
od warunków atmosferycznych oraz będzie zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu
robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wykonanych m2.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli
takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Ewentualne zamówienia polegające
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zostaną udzielone w trybie
przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
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tam określone.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
Warunki na jakich zostanie udzielone w/w zamówienie:
1/ Dotychczasowy wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą
starannością;
2/ Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia
niż podstawowego;
3/ Wykonawca będzie realizował zamówienie na zasadach umowy podstawowej;
4/ Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia.
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom:
6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody
wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;
7.6 Wykonawca zobowiązany jest opracować uproszczony projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami;
7.7 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu
aprobaty techniczne lub aktualne świadectwa dopuszczenia materiałów do wykonania
robót i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.
8. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
8.1 Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót
budowlanych o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez
nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę
lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę chyba, że wykonanie tych czynności
nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku - Kodeks pracy.
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8.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 95 ust. 1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby skierowane przez
wykonawcę do jego realizacji, wymienione w załączniku nr 6 „Wykaz osób,
skierowanych do realizacji zamówienia publicznego”.
b) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy będzie zobowiązany
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
wykonujących czynności określone w pkt. 8.1, tj. pisemnego oświadczenia
Wykonawcy potwierdzającego, że osoby wykonujące wskazane czynności w zakresie
realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez złożenie:
- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika.
d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 8.2 b) i c)
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także
zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy
o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
9. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
10. Wymagania dot. gwarancji.
Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia – co najmniej 12 miesięcy.
Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, o czym mowa szczegółowo w dziale
XIV SWZ.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2:
2 miesiące od daty podpisania umowy.

V. Podstawy wykluczenia
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę
(z uwzględnieniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp):
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z od-setkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego,
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b,
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, 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 stosownych dowodów,
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych
środków dowodowych,
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił
łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,
w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3,
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów
lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;
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7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
13) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji,
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na
bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu
dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
oświadczenia oraz dokumenty.
8. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie
oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego
oferty w zakresie innego zadania.
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
nie podlegają wykluczeniu;
2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu
oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na kwotę:
- nie mniejszą niż 140.000,00 zł. brutto, jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1;
- nie mniejszą niż 130.000,00 zł. brutto, jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 2;
- nie mniejszą niż 270.000,00 zł. brutto, jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 i 2.
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4)

zdolności technicznej lub zawodowej;

a) zdolność techniczna
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał:
Dot. zadania nr 1:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni
bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, o wartości
nie mniejszej niż 140.000,00 zł. brutto.
Dot. zadania nr 2:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- remoncie cząstkowym spękań siatkowych pojedynczym powierzchniowym utrwaleniem;
lub:
- pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu:
lub:
- podwójnym powierzchniowym utrwaleniu,
o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł. brutto.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania jednocześnie, winien wykazać,
że posiada doświadczenie niezbędne do realizacji każdej części zamówienia, na którą składa
ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi powyżej dla każdej części zamówienia.
Dot. zadania nr 1:
Do wykonania zadania nr 1 Zamawiający wymaga użycia specjalnego remontera
(min. 2 szt.), wprowadzającego pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z emulsją asfaltową
w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.
Remonter powinien posiadać wysięgnik z głowicą roboczą z przodu lub z tyłu pojazdu,
obsługiwaną przez operatora z poziomu remontowanej nawierzchni.
Zasobnik na grys min. 8 Mg.
Dot. zadania nr 2:
Do wykonania zadania nr 2 Zamawiający wymaga użycia kombajnu drogowego
(zestaw zespolony skrapiarka + rozsypywacz grysu), z elektronicznym sterowaniem
i rejestracją rzeczywistego wydatku lepiszcza, zbiornik min. 10.000l z podgrzewaniem
do emulsji i zasobnik min. 8m3 na grys, szerokość robocza: min. 0,3m, max. 3m – 1 szt.,
szczotka mechaniczna – 1 szt., walec drogowy ogumiony – 1 szt.
b) Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:


uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik Budowy.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
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z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
2)
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
3)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów.
4)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
5)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125
ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6)
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki
dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego
zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w
postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
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VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy wykonawcy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Kosztorysy ofertowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 (załączniki
nr 1÷2 do formularza ofertowego) – wypełnione i podpisane przez wykonawcę.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie
to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału
w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4) Dokument o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 3 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa
w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów
udostępniających zasoby).
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1 i 5.2 niniejszej SWZ
należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki
dowodowe:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy
złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca
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dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
a) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie VII. 3 ppkt. 2), zaświadczenia albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie VII. 3 ppkt. 3), lub
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie VII. 3 ppkt. 4) – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.3 ppkt. 2, 3 i 4) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

13

5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2
ppkt. 3 SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące
środki dowodowe:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1, wykonawca
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2
ppkt. 4) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące
środki dowodowe:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami.
7. Postanowienia dotyczące podmiotowych środków dowodowych.
1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 do VII.6 nie są dołączane
do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia.
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3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe
środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach
określonych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:
- oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1,
- podmiotowych środków dowodowych,
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia
o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
8. Postanowienia dotyczące składanych w niniejszym postępowaniu dokumentów
i oświadczeń:
1) Oświadczenia Wykonawcy, Podmiotów udostępniających zasoby, Podwykonawców
składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. podmiotów.
2) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za
zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.
3) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedni
podmiot (Wykonawca, Podmiot udostępniający zasoby albo Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą), jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
4) Wykonawca może przekazać dokumenty lub oświadczenia w formie pliku zawierającego
skompresowane dane. W takim przypadku opatrzenie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym tego pliku jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za
zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym
pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych przez inny odpowiedni podmiot, którego dotyczą
przekazywane oświadczenia lub dokumenty.
5) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie
oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie
poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
6) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
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7) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3)
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.
5)
Składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz
do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
6)
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania.
7)
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki.
8)
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9)
Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ.
10)
Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, (adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji), w tym
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
są:
- Pani Małgorzata Obłękowska – Specjalista ds. Dróg
tel. (46) 855 38 92 ; 855 05 63
fax. (46) 855 38 92
w terminach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub
drogą elektroniczną jest:
Pan Andrzej Pydzik – Dyrektor
tel. (46) 855 38 92 ; 855 05 63
fax. (46) 855 38 92
w terminach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia.
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,
o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób zmiany, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, zamieszczone zostaną na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
3) Wszelkie zmiany, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie
prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą
podlegały nowemu terminowi.
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IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości:
2.1. dla zadania nr 1 w wysokości: 1.400,00 zł.,
słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100.
2.2. dla zadania nr 2 w wysokości: 1.300,00 zł.,
słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 66 9302 0004 5500 1342 2000 0020
z adnotacją: "wadium - Nazwa zadania "
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Wadium w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze
obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta.
8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący wadium winno zawierać
w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji
warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób
nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
10. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.
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X. Termin związania ofertą.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 03.06.2021 r.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Forma oferty oraz oświadczenia:
1)
Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2)
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców
na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem.
3)
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF,
DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4)
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę należy złożyć
w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu
pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia
powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób
dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci
elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie
przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej
do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym
podpisem.
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5)
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
6)
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
2. Przygotowanie oferty
1) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII.1
niniejszej specyfikacji.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim
przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w osobnym pliku. Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów,
których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 222 ust. 5
ustawy Pzp.
9) W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, że:
a) wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
b) wskazując nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
d) wskazuje stawki podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII „Wykaz podmiotowych środków
dowodowych”, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia” pkt 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania
oferty wspólnej.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku
badania i oceny ofert:
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia
lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.
2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając
jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie
omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym
terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od
wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub
ich istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
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5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem
niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„Rozporządzenie RODO” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie
akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to
wszystkich uczestników postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach
Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18),
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym” w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia
RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO.
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany
jest wypełnić obowiązki wynikające m.in. z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca
składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
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XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy składać do dnia 05.05.2021 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie , zmiana, jak i wycofanie oferty następuje zgodnie z postanowieniami pkt. XI
niniejszej SWZ.
4. Oferty zostaną otwarte dnia 05.05.2021 r. o godz. 11:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty w zakresie każdego zadania z osobna uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem każdej z części zamówienia – poszczególnych zadań oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia – poszczególne
zadania, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”,
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
Ceny za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia – zadań wyliczone
w poszczególnych „Kosztorysach ofertowych” stanowiących załączniki do niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia, należy przenieść do „Formularza ofertowego”.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1
1.2
1.3
1.4

oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
wniesiono poprawnie wadium.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
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3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 1 do 2 zostanie dokonany w oparciu
o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
Cena
Okres gwarancji

Waga
60%
40%

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
a) Kryterium nr 1 – Cena:
Cena oferowana minimalna brutto
CENA = --------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
Cena badanej oferty brutto
b) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji:
Okres gwarancji badanej oferty [w miesiącach] *
OKRES
= ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40%
GWARANCJI
Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
[w miesiącach]
* Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 12 miesięcy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji: 24 miesiące. Wykonawca może zadeklarować termin
gwarancji w następujących okresach: 12 lub 18 lub 24 miesiące.

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonawca,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie badaniu czy nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5.
niniejszej Specyfikacji.
8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
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XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z Wykonawcą, który
przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2.
Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:
1) imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały
wybrane w zakresie każdej z części zamówienia – zadań od 1 do 2 oraz nazwy
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
3.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa
w pkt. 2 ppkt.1).
4.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części,
w zakresie poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
5.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym
postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
6.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

7.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę.
8.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez
Wykonawcę.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
3.1) w pieniądzu,
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 66 9302 0004 5500 1342 2000 0020.
Przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku zamawiającego.
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona
nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady lub gwarancji.
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą
oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 449 do 453.
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.
Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3.
Odwołanie przysługuje od:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.
4.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania
Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, lub
2)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono
w ppkt. 1).
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7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 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.
9.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o wyniku postępowania.
2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
10.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX
Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.
XIX. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz
do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód
przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego
i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz
z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.
4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,
2) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania
następuje , co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia
2020 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.
z 2020 poz. 2434).
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6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XX. Załączniki.
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Formularz ofertowy wykonawcy
2. Kosztorysy ofertowe
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz nie podleganiu wykluczeniu
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Wykaz robót budowlanych
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (potencjał techniczny)
7. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
8. Wzór umowy
9. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) – D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne
10. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
Żyrardów, 2021-04-19
Andrzej Pydzik
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie
_________________________________
Kierownik Zamawiającego
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy ................................................................................................................
Adres wykonawcy ..................................................................................................................
Miejscowość ........................................................................ Data .........................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................
Strona internetowa:
........................................
Numer telefonu:
........................................
Numer REGON/KRS/CEIDG: ........................................
Numer NIP/PESEL:
........................................
Adres skrzynki ePUAP wykonawcy,
na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: ………………..
Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym:
……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, telefon, e-mail)

Jestem(śmy) małym/średnim przedsiębiorcą □ TAK □ NIE (właściwe zaznaczyć).
Dane dotyczące zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
ul. Jaktorowska 53
96-300 Żyrardów
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.
Nr sprawy: SDiM.26.1.1.2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:
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Cena oferty w zakresie zadania nr 1:
Cena netto: ........................................................................................................................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT ...... %, wartość pod. VAT ...................................................................... zł.
Cena brutto: .......................................................................................................................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................................................)
zgodnie z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1 do formularza ofertowego).

Cena oferty w zakresie zadania nr 2:
Cena netto: ........................................................................................................................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................................................)
Stawka pod. VAT ...... %, wartość pod. VAT ...................................................................... zł.
Cena brutto: .......................................................................................................................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................................................)
zgodnie z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
(dział XI, pkt. 2, ppkt. 9 oraz dział XIV, pkt. 8 SWZ)

Informuję, że:
Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego*.
Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub
usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….. zł. netto*
* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie:
Zadanie nr 1 – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Zadanie nr 2 – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Termin płatności: 30 dni
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Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy): …………… * (Zadanie nr 1)
Okres gwarancji jakości (wyrażony w liczbie miesięcy): …………… * (Zadanie nr 2)
* (Okres gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia – co najmniej 12 miesięcy.
Wykonawca może zadeklarować termin gwarancji w następujących okresach: 12 lub 18 lub 24 miesiące).

Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy
w kryterium okres gwarancji jakości zostanie obliczona na podstawie deklarowanego przez
wykonawcę okresu.

Reklamacje będą załatwiane w terminie: ....................... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ..................................
....................................................................................................................................................
- załatwienie wykonania reklamacji: ............................................................................................
....................................................................................................................................................
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami zamówienia, nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został
przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
w specyfikacji warunków zamówienia.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji warunków
zamówienia oraz załącznikach do niej.
6. Składając ofertę akceptujemy postanowienia specyfikacji warunków zamówienia
dot. przetwarzania danych osobowych.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu i których dane zostały przekazane
zamawiającemu.
8. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:
…………………………., w formie: …………………………………………..
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium (dot. wadium w formie
pieniężnej:
…………………………………………………………………………………………...
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Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:
....................................................., w formie: ...........................................................................
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane
(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oraz wyodrębnić te dokumenty w postaci odrębnego pliku, zgodnie
ze wskazaniami SWZ):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informacje na temat podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

______________________________
(data i podpis wykonawcy
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Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie nr 1:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu
remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg
Lp.

Podstawa

Jedn.
obm.

Ilość

Cena
jedn.

Wartość

I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 31 42-6

1

1
d.1

Opis

Kalkulacja
indywidualna

Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych grysami bazaltowymi
i emulsją asfaltową przy użyciu
remontera.

t

350

Razem dział: I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 31 42-6

Razem:
Podatek VAT 23%:
Ogółem wartość kosztorysowa /brutto/:

Słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

KOSZTORYS OFERTOWY
Zadanie nr 2:

Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 9500 m2.
Lp.

Podstawa

Jedn.
obm.

Ilość

Cena
jedn.

Wartość

I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 31 42-6

1

1
d.1

Opis

Kalkulacja
indywidualna

Remont cząstkowy spękań siatkowych
metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia emulsją
asfaltową i grysem bazaltowym
3
2
płukanym o frakcji 2/5 w ilości 8 dm /m
z dowozem kruszywa i emulsji
na odl. około 15 km

m2

9500

Razem dział: I. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 31 42-6

Razem:
Podatek VAT 23%:
Ogółem wartość kosztorysowa /brutto/:

Słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………

_______________________________
(data i podpis wykonawcy)

35

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Przedmiot zamówienia:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data .....................……

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy
Imię i nazwisko

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

Stanowisko,
dane kontaktowe

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

Informacje dot.
przedstawicielstwa

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

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, należy załączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca
może wskazać dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych należy
załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki
cywilne)

Rola wykonawcy
(lider, partner)
.................................................................................................
Nazwy, adresy
pozostałych wykonawców
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Sposób reprezentacji wykonawców
.................................................................................................
.................................................................................................
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na
podstawie okoliczności wymienionych w pkt. V. 2 Specyfikacji warunków zamówienia .
Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

.................................................................................
(data i podpis wykonawcy)
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W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres
internetowy, dane referencyjne dokumentu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki
określone w art. 110 ust. 2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są, w ocenie zamawiającego, wystarczające
do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wykluczy wykonawcę.

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków
Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamawiającego, dotyczące
w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zdolności technicznej lub zawodowej

.................................................................................
(data i podpis wykonawcy)

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane
referencyjne dokumentu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby
Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na: zdolnościach
technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej *
innych podmiotów w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione
do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca,
warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty załączam:
1) zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) oświadczenie ww. podmiotu / podmiotów udostępniających zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty,
o których mowa w pkt. VII, zgodnie z zasadami tam wskazanymi w odniesieniu do podmiotów
na zdolnościach lub sytuacji których polega.

.................................................................................
(data i podpis wykonawcy)
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Informacje na temat podwykonawców
Informuję, że:
- Zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców
- Zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej
zakresie*
Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom
wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy
e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione
do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia.

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których
mowa w pkt. 7.3.2 ÷ 7.3.4 w odniesieniu do podwykonawców.

.................................................................................
(data i podpis wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

.................................................................................
(data i podpis wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data ..............................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.
oświadczam, co następuje:
1.

Nie należę/my do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu.*
2. Należę/my do grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami:*
a) ……………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………
W załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

___________________________
(data i podpis wykonawcy)

* Wykonawca wykreśla pkt 1 bądź 2.
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Załącznik nr 4

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa wykonawcy

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

Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data ..............................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

Lp.

Podmiot na rzecz
którego roboty
te zostały wykonane /
Miejsce wykonania

Wartość

Zakres przedmiotowy / rodzaj

Daty
rozpoczęcia/
zakończenia

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 - 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków zamówienia.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane, w których wykonaniu
wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

____________________________
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 5
Zadanie nr 1:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową
przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.

WYKAZ
NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(POTENCJAŁ TECHNICZNY)

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data ..............................

Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami:
Lp.

1.

Nazwa urządzenia (Rodzaj sprzętu)

Ilość
sztuk

REMONTER*

Uwagi

2

* Do wykonania zadania nr 1 Zamawiający wymaga użycia specjalnego remontera (min. 2 szt.),
wprowadzającego pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z emulsją asfaltową w oczyszczone
sprężonym powietrzem uszkodzenia.
Remonter powinien posiadać wysięgnik z głowicą roboczą z przodu lub z tyłu pojazdu, obsługiwaną
przez operatora z poziomu remontowanej nawierzchni.
Zasobnik na grys min. 8 Mg.

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków
zamówienia.

_____________________________
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 5
Zadanie nr 2:
Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego – 9500 m2.

WYKAZ
NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
(POTENCJAŁ TECHNICZNY)

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data ..............................

Wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami:
Lp.

Nazwa urządzenia (Rodzaj sprzętu)

Ilość
sztuk

1.

KOMBAJN DROGOWY
do powierzchniowego utrwalenia*

1

2.

Szczotka mechaniczna

1

3.

Walec drogowy ogumiony

1

Uwagi

* Do wykonania zadania nr 2 Zamawiający wymaga użycia kombajnu drogowego (zestaw zespolony
skrapiarka + rozsypywacz grysu), z elektronicznym sterowaniem i rejestracją rzeczywistego wydatku
lepiszcza, zbiornik min. 10.000l z podgrzewaniem do emulsji i zasobnik min. 8m 3 na grys,
szerokość robocza: min. 0,3m, max. 3m.

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków
zamówienia.

_____________________________
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 6

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Data ..............................

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe
/ Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 – 123 ustawy Pzp obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków
zamówienia.

_____________________________
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY NR ……./………
W dniu …………………. w Żyrardowie pomiędzy:
Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie
(96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, NIP 838-16-10-589)
- Powiatowym Zarządem Dróg w Żyrardowie (96-300 Żyrardów, ul. Jaktorowska 53)
reprezentowanym przez:
Pana Andrzeja Pydzika – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą …………………………………………………………………………………………..
(nazwa i dokładny adres)

…………………………………………………………………………………………………...
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym
bez negocjacji przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta
umowa następującej treści.
§ 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego
stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2.
Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne,
kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres
robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3.
Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiały i urządzenia Wykonawcy.
4.
Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne
etapy.
5.
Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.
6.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym
zakończeniu odbiorów częściowych.
7.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami,
lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
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8.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na
wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazana
w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należna w przypadku niewykonania lub
nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.
10.
Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą
Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
11.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
§ 2.
Przedmiot umowy
1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegające na:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie
Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania – 350 Mg.
Zadanie nr 2 – Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych na terenie Powiatu
Żyrardowskiego – 9500 m2.
Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania nr 1 zawiera:
- Oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota
(w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie błota);
- Spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zależności
od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją asfaltową;
- Wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej;
- Zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;
- Zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku.
Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania nr 2 zawiera:
- Remont cząstkowy spękań siatkowych metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
emulsją asfaltową i grysem bazaltowym płukanym o frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 z dowozem
kruszywa i emulsji na odl. około 15 km – 9500 m2.
§ 3.
Obowiązki Stron
1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)
protokolarnie przekazanie frontu robót;
2)
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy
określonego w § 2 umowy;
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3)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)
przyjęcie frontu robót;
2)
zagospodarowanie miejsca składowania na własny koszt;
3)
utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;
4)
przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie
wykonywania robót;
5)
prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla
zachowania terminu wykonania robót;
6)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej;
7)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego
przedmiotu umowy;
8)
współpraca ze służbami Zamawiającego;
9)
zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających
odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość
wykonanych robót;
10)
zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich
przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy;
11)
wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;
12)
przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru.
§ 4.
Podwykonawstwo
1.
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
3.
Umowy zawarte z Podwykonawcami powinny być zgodne, co do treści z umową
zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
4.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo obowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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7.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu,
uważa się, że zaakceptował tą umowę. Dotyczy to również projektu zmiany do umowy
o podwykonawstwo.
8.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
9.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
§ 5.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 95 ust. 1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
1.
Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy będzie zobowiązany
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
wykonujących czynności określone w pkt. 8.1 SWZ, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy
potwierdzającego, że osoby wykonujące wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
2.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez złożenie:
- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika.
3.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować
naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
§ 6.
Termin realizacji Umowy
1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie
2 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia……………. (zadanie nr 1)
2 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia……………. (zadanie nr 2)
- rozpoczęcie robót powinno nastąpić w terminie 5 dni od wezwania przez
Zamawiającego;
- zakończenie robót budowlanych ustala się na dzień ……………..
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2.
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.
§ 7.
Odbiór robót
1.
Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy.
2.
W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3.
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczególności przekazanie:
1) dokumentacji powykonawczej - kosztorysu powykonawczego,
2) protokołów technicznych,
3) aprobat technicznych,
4) atestów i certyfikatów jakości,
5) deklaracji zgodności z PN,
6) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
4.
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie
gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
5.
O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić
Zamawiającego pismem, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt
doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania
się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym
w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru
przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania
wynikającego z umowy.
8.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu
stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9.
Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor
nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym
w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia
faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 8 umowy.
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§ 8.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie w łącznej kwocie :
Zadanie nr 1
Wynagrodzenie netto ............................................................................................................ zł.
Należny podatek VAT w wysokości ………......................................................................... zł.
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ............................................................................... zł.
słownie: ........................................................................................................................................
Zadanie nr 2
Wynagrodzenie netto ............................................................................................................ zł.
Należny podatek VAT w wysokości ………......................................................................... zł.
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ............................................................................... zł.
słownie: ........................................................................................................................................
2.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek
bankowy, numer konta .................................................................................................................
3.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą za
całkowicie zakończony przedmiot umowy. Wystawienie faktury następuje na podstawie
podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane
roboty.
4.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie
o podwykonawstwo, nie dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców,
których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty
na rzecz tych podwykonawców.
6. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się datę uznania na rachunku
podwykonawcy.
7.
Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT,
o której mowa w ust. 3 dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcom, z którymi Wykonawca zawarł umowy wskazane w § 4
niniejszej umowy.
8.
Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Powiat Żyrardowski, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45
NIP 838-16-10-589
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Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
96-300 Żyrardów, ul. Jaktorowska 53
§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach przedstawionych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XVI w wysokości: 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie tj. ..................................
2.
Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia wysokości.
3.
Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej
w wysokości ......................... zł. nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
4.
Pozostałe 30 % tj. ...................... zł. zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
§ 10.
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące
przedmiot umowy.
2.
Termin gwarancji ustala się na ……... miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot
umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został
wydany w stanie niezupełnym.
4.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
5.
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi
Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.
6.
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania
technicznego.
7.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do
usunięcia Zamawiający może:
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy
odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi
Zamawiający może:
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a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym
w formie i treści zatwierdzony przez Zamawiającego.
§ 11.
Roboty dodatkowe
1.
Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań
Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
2.
Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień
Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych
samych stawek kalkulacyjnych.
§ 12.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu
wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§ 13.
Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu
wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także
w okresie gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według
uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy;
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy;
- za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10.000,00
złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę, odpis
umowy lub jego zmianę;
- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia.
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- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 4
ust. 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 złotych brutto.
- w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów potwierdzających sposób
zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w dziale III pkt. 8 SWZ Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000 złotych brutto.
2.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony
wynosi równowartość wynagrodzenia brutto wykonawcy o którym mowa w § 8 ust. 1
umowy.
3.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4.
Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunięte w terminie ustalonym w § 10 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie
wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu
zastępczego usunięcia wady.
5.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą
Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.
6.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 14.
Siła wyższa
1.
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
3.
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się
na nią.
§ 15.
Postanowienia końcowe
1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
3.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji
wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4.
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
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Zamawiający:
Nazwa zamawiającego.................................
Ulica ............................................................
Kod..........Miejscowość................................
Wykonawca:
Nazwa wykonawcy…..................................
Ulica ............................................................
Kod ............Miejscowość.............................
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
Ofertę, SWZ i specyfikacje techniczne.
6.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego
z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do
wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
7.
Przedstawicielami Stron są:
a) Zamawiającego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego: .............................................
Przedstawiciel ogólny:………………………………………….
a) Wykonawcy:
- Kierownik budowy: .................................................................
5.

8.
Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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