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Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach 
obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – 
Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód 
 , w zakresie zgodnym  z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje roboty zgodnie  z opracowana 
ekspertyzą .  
 
 
Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia 
i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania 
i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny 
zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty 
wydane przez jednostki oceniające zgodność.  
 
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z 



rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu 
zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać                    
w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w  dokumentacji 
stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym,                             a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

 
2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 

2.1  jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) 
podwykonawców; 

2.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców                              
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 
podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie 
zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych                                            
w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.3  Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się                      
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz 
realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 

2.4    Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 
miesięcy, zaś maksymalny możliwy okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 
miesiące. 



2.5 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia:  

 - wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych objętych 
zakresem zamówienia w tym operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku 
przez zamawiającego zawarto w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik Nr 
6 do SIWZ. 

2.6 Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej dla 
prowadzenia postępowania zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23.11.2018 r. 
 

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

 
 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi 
spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej (określone szczegółowo w pkt 3). Zamawiający nie określa warunków 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej. 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                   
w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                      
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 



warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia.  

                              UWAGA: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.  
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału               
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego:  

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

3. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni 
wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 1 wykażą: 

 
3.1 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, 
odbudowie lub przebudowie drogowego lub kolejowego obiektu 
mostowego, wymienionego w XXVIII kategorii obiektów 
budowlanych w załączniku do Ustawy Prawo budowlane  
UWAGA: 

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na 
podstawie art. 22a pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot 
udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane              
w warunku udziału w postępowaniu. 

2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie 
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego 
Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 
umów o ich wykonanie. 

3.2 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji 
zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą 



uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi                                         
w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.  

 
UWAGA: 
 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może 
wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która 
nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 
ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650) oraz ustawą z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), którą 
przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

 
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
4.1 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 musi zostać spełniony przez 
wykonawców łącznie;  
4.2 brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać 
wykazany przez każdego z wykonawców. 
 
5. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną 
dopuszczone do badania i oceny. 
 
6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są 
zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 

Razem z ofertą: 
6.1  Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału                               

w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ 
– na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ. 
 

Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej 
analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została 
oceniona, jako najkorzystniejsza): 

 



6.2 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz                              
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                          
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

 
6.3  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia (wymagane tylko dla 
kierownika budowy)                                i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego,                  a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SIWZ 

 
     7.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 i 6.3 lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
      8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w 

pkt 6.2 – 6.3 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada 
aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).  
W tym celu zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego 
przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane 
dokumenty wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył 



dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są 
one dostępne dla zamawiającego - w celu umożliwienia ich 
identyfikacji. 

 
       9.  Dokumenty wskazane w pkt 6.1 – 6.3 powinny być aktualne na dzień ich 

złożenia. 
   10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz                             

z tłumaczeniem na język polski. 
   11. Oświadczenie wskazane w pkt 6.1 składa się w formie oryginału. 
   12. Dokumenty wskazane w pkt 6.2 – 6.3 składa się w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
   13. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków 

zostaną wykluczeni z postępowania. 
   14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym 
etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
Rozdział V. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 
    1.  Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:  

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu  
w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
   2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia przewidziane w niniejszym 

postępowaniu: 
Zamawiający dodatkowo wykluczy z udziału w postępowaniu także 
wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane                 
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, tj. wykonawcę: 

  2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 



przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.). 

    3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: 

 
Razem z ofertą: 
 
  3.1 Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału                

w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2B do SIWZ 
– na zasadach określonych w Rozdziale VI SIWZ. 

 
Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej 
analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została 
oceniona, jako najkorzystniejsza): 
 

  3.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

      4.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te 
powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu 
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 



 
      5.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty wymagane w pkt 3.1-3.2 lub 4 winny być złożone 
przez każdego z wykonawców. 

 

    6.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1 lub 
dokumentów o których mowa w pkt 3.2 lub 4, lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

 
   7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych                    

w pkt 3.2 lub 4 na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada 
aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,                                
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm). W tym celu 
zaleca się, aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w 
trybie art. 26 ust. 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty 
wskazał, w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące                           
w posiadaniu zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla 
zamawiającego - w celu umożliwienia ich identyfikacji. 

 
  8.  Dokumenty wskazane w pkt 3.1 – 3.2 lub 4 powinny być aktualne na dzień 

ich złożenia. 
  9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz                                    

z tłumaczeniem na język polski. 
  10. Oświadczenie wskazane w pkt 3.1 składa się w formie oryginału. 
  11. Dokumenty wskazane w pkt 3.2 składa się w formie oryginału lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
  12. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną 

wykluczeni z postępowania. 
  13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym 
etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 



złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). 

 
  14. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 
zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie                                
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej              
z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu                    
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji    
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

  
   15.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 14. lub 

oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
Rozdział VI. Oświadczenie wstępne wykonawcy 

           1.  Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

          2. Do oferty i oświadczenia wstępnego nie należy dołączać dokumentów 
wskazanych w pkt 6.2 - 6.3 oraz 3.2 lub 4. Dokumenty te składa się na 
wezwanie zamawiającego na zasadach określonych w przepisach art. 26 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

          3. Wzór oświadczenia wstępnego stanowi załącznik nr 2 A do SIWZ. 
          4.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oświadczenie wstępne składa każdy wykonawca. 
          5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza 
informacje                   o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 

          6. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym.  



          7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury odwróconej 
dla prowadzenia postępowania zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego                                      
z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty 
elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

 
   1.  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego                         
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1219 z późn. zm.). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają 
szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

  2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  
  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać  

do zamawiającego: 

  -  za pomocą faksu na nr 13 46  42 445 
  -  drogą elektroniczną na e-mail: pzd@sanok.biz 
  - pisemnie na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , 

38-500 Sanok  

 4.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  
przez  wykonawcę  powinny być  podpisane przez osobę upoważnioną  do 
występowania w imieniu wykonawcy  albo przez osobę umocowaną  przez osobę 
uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę  
umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

  5.  Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składnia ofert. 



  6.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Danuta Ziajka , 
tel. 13 46 42 445.  

  7. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie                                   
o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia a także 
wszystkie inne niezbędne dokumenty: pzd.sanok.pl 

 
Rozdział VIII.  Wymagania dotyczące wadium 

   1.  Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 
w wysokości: 1400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta  00/100 PLN). 

   2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
-  pieniądzu, 
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych, 
-  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
-  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. 2014 poz. 1804 ze zm.) 

 
  3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy       

            Zamawiającego: w PBS w Sanoku 

nr78 8642 0002 2001 0073 3533 0001 

 
` 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. 

  4.  W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument 
zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego. 

  5.  Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie 
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a 
w szczególności: 

  5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez 
wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień 
Publicznych 



  5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

  6.  Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej 
kasy  oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o 
którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  będzie akceptowane pod 
warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 

   6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez 
wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień 
Publicznych 

   6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie 
krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

Rozdział IX. Termin związania ofertą  

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania ofert 

   1. Ofertę należy sporządzić  pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty 
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz                              
z tłumaczeniem na język polski. 

   2.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi                                   
w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

   3.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

   4.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być 
zaadresowana na adres wskazany w Rozdziale 1 SIWZ. Wszystkie strony oferty 
powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (zszyte, bindowane)                                      
a strona tytułowa oferty powinna zawierać następujące dane: 

a) przedmiot postępowania: Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu 
mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa 
Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód 
b) Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (paczce) opisanej następująco: Awaryjna wymiana dyliny pod 
łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 
2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód 

oraz „Nie otwierać przed dniem 12.10.2018 r. godz. 10:00” 

           c) Na kopercie oprócz informacji jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy 
(dopuszcza się odcisk pieczęci). 



 

UWAGA: 

    5.  Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz 
oświadczenia:  

   5.1 Oświadczenia wymagane w Rozdziałach IV-VI specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

   5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty 
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz 
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną  

   5.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie                
z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej). 

    5.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, 
gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 

    5.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny 
być podpisane przez pełnomocnika.  

    6.   Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.3 i 5.4 powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze 
czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz. U.                z 2014 r.poz.164 z późn.zm).  

    7.  Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem/parafą  osoby upoważnionej. 

    8.  Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie 
spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie             
z kolejnością podaną  w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron 
oferty. 

    9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 



wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone  
i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

    10.  Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały 
wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku 
oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy 
zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert 
złożona                       w postępowaniu przetargowym).  

 
       11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia                                 
o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane  tak jak 
oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
 

Rozdział XI. Termin i miejsce składania ofert: 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witkiewicza 8, 38-500 
Sanok, . Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r. o godz. 09:30 

              Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę  
   2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 

bez otwierania. 
   3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż 
jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta. 
   4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
(parter, pok. Nr 57) 

 
Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty będzie stanowić umowną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu 
zamówienia opisanego w SIWZ. 

2. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830              
z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Ceną oferty będzie wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
podana na formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.  



          4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących wykonania 
zadania . Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą 
tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są wyłączną podstawą do 
wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do 
wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji 
projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, 
Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.  
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                                         
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                  
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

6. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę 
oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

7. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od 
towarów i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) 

8. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Ewentualne uwagi do SIWZ należy zgłaszać Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wyjaśnienia 
Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami. 

11. Cena oferty określona przez Wykonawcę jest stała w okresie realizacji umowy                  
i nie będzie podlegała zmianom ani waloryzacji. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia                 
w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy. 

 12. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego (uproszczonego – 
Załącznik nr 1 do SIWZ) sporządzonego w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 7 
do SIWZ) i wskaźniki cenowe oferenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389). Należy dołączyć ceny 
zastosowanych materiałów, robocizny i sprzętu. 



 

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

1. Zgodnie z postanowieniem art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
kryterium wyboru ofert będzie: 
 Kryterium Cena (koszt) 60 % 

Oferta z najniższym wynagrodzeniem brutto otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty 
otrzymają ocenę wg formuły: 

Cno  
------- x 60 = ......................... pkt. (z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku) 
Cnk 

 
gdzie: Cno - cena najkorzystniejszej oferty, spośród wszystkich ofert 
                     niepodlegających odrzuceniu,  

Cnk - cena kolejnej oferty ocenianej. 
 Kryterium Gwarancja i rękojmia 40 % 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty 
otrzymają ocenę wg formuły: 

Gnk  
------- x 40  = ......................... pkt. (z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku) 
Gno 

 
gdzie: Gnk - okres gwarancji i rękojmi oferty ocenianej,  

Gno - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi najkorzystniejszej 
oferty, spośród wszystkich ofert, niepodlegających odrzuceniu. 

 
Minimalny możliwy okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, zaś maksymalny 

możliwy okres gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące. 
 

2. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, 
którego oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych, posiada 
wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz 
przedłoży najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w 
SIWZ. 

        

  Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy  w sprawie  zamówienia publicznego. 

          Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę                          
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą w terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze 
sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 



Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy                     
w wysokości 10 % ceny ofertowej.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                   
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości 
zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy pzp, jest zwracana nie później 
niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga  od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie  
zamówienia publicznego na takich warunkach                       

   

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym 
integralną część SIWZ. 

 



Rozdział XVII. Pozostałe informacje. 

       1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

       2. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej. 

       3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 

       4. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 

       5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

       6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

    7.    Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 
wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część 
SIWZ. 

    8.  Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części 
zamówienia. 

    9. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto we wzorze umowy 
stanowiącym integralną część SIWZ.  

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia 

     1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy. 

     2.  Odwołanie. 

2.1 Odwołanie przysługuje wobec czynności : 

   2.1.1  określenia warunków udziału w postępowaniu 

   2.1.2  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

    2.1.3 odrzucenia oferty odwołującego; 

    2.1.4 opisu przedmiotu zamówienia; 

    2.1.5  wyboru najkorzystniejszej oferty 



    2.2 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności  
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie  oraz  
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie  
odwołania  

    2.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa  Krajowej Izby odwoławczej   w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem  
elektronicznym   weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego  
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

     2.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji                  
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

    2.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na stronie 
internetowej. 

     2.6 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4 i 2.5 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  

      3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez  niego lub zaniechaniu  czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje 
odwołanie zgodnie z pkt 2.  

      4.  Skarga do sądu. 

4.1 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

4.2 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego 

4.3  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  w  terminie 7 dni od dnia 
doręczenia  orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej  operatora  
wyznaczonego w rozumieniu  ustawy z dnia  23 listopada  2012 r.- Prawo 
pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



4.4  Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać  oznaczenie zaskarżonego  orzeczenia, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,               
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia                    
w całości lub w części  

4.5  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można  
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

Rozdział XIX. Informacje końcowe 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 „RODO” informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku                                 
ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora;  
inspektorem ochrony danych osobowych w Pwiatowym Zarządzie Drógw Sanoku jest Pan  

  Paweł Rogoz e-mail: iod@pzd.sanok.pl   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   



 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: 

 
1 – wzór formularza ofertowego 
2- kosztorys ofertowy 
3 – wzór oświadczenia wstępnego (2A - dot. spełniania warunków udziału                                            
w postępowaniu oraz 2B - dot. przesłanek wykluczenia z postępowania)  
4 – wzór wykazu robót 
5 – wzór wykazu osób 
6 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
7 – wzór umowy 
8 – przedmiar robót 
9 – opis techniczny (projekty+specyfikacje techniczne) 
10 –Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku  
PNINB.5162.24.2018 z dn. 25.09.2018 
 



 
 
 
ZP.2520.3.2018             Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy 
Wykonawców) 

                                    OFERTA 

 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  
ul. Witkiewicza 8  
38-500 Sanok 

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Sanoku, na stronie internetowej Zamawiającego oraz portalu Urzędu 
Zamówień Publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Awaryjna wymiana dyliny 
pod łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości 
Mrzygłód 
 oznaczonego nr ZP.2520.3.2018 
 
MY NIŻEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
działając w imieniu i na rzecz 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych na następujących 
warunkach: 

 

 Cena ofertowa ryczałtowa brutto................................................................ zł 



 słownie złotych: 
........................................................................................................................ 

 Cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... %  

 Warunki płatności: przelew 30 dni. 

 Termin gwarancji i rękojmi ….......................m-cy 
Nr konta bankowego .................................................... 
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego 
określone w SIWZ.  

5. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie 
niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 
mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie 
wykonanie przedmiotu umowy. 

6.  Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 
 

………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 
 
następujące części robót:  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..  
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub 
wpisać nie dotyczy) 
 
których wartość/procentowa część zamówienia* wynosi:  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..  
(należy wskazać wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy) 

 
* Niewłaściwe skreślić  
  Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 6 Zamawiający przyjmie, 

że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa. 
 
7. Wykonawca informuje, że jest małym/średnim przedsiębiorą (zaznaczyć właściwe): 



   tak 
        nie 

8. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

     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 

 
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający 
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 
po stronie zamawiającego. 
 
9. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr 
……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 
10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: …………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko………………………………………………… 
tel.……………………………….fax…………………………….,e-mail; 
………………………………………….. 

11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 1400,00 PLN 

w formie…………………………………………………….. 

Wadium należy zwrócić na konto (dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza)    

nr: 

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

 nazwa właściciela konta: ……………………………………………… 
 
12. Ofertę składamy na ………. stronach. 
 
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 



lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 
jego wykreślenie)). 

 
14. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
… 

 
 
 
 

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy, 
 lub pieczątka imienna z podpisem) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                 Załącznik nr 2 A do SIWZ  
 

Zamawiający: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  
ul. Witkiewicza 8  
38-500 Sanok 

 
 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
………………………………

………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………

………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  



DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn., Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 
0+360 w miejscowości Mrzygłód oznaczonego nr ZP.2520.3.2018 oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..………………………………………………………………………..w następującym 

zakresie: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 



Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

            Załącznik nr 2 B do SIWZ  
 
Zamawiający: 
 

Powiatowy zarząd dróg w Sanoku 
ul. Witkiewicza 8  
38-500 Sanok 
 
 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
Wykonawca: 
………………………………

………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………

………………………………

……………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  



składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego 

zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 

0+360 w miejscowości Mrzygłód, oznaczonego nr Zp.2520.3.2018.2018 oświadczam, co 

następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       …………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

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

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

……………………………………………………………… 



 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                     

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

      

 ………………………………………………….. 



                                           (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

 
Dot. zadania pn. Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu 
mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa 
Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód, , oznaczonego nr ZP.2520.3.2018 
 

Poz. 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
spełnianie 
warunku 

 
Nazwa i adres 

Zamawiającego/ 
Zlecającego 

Opis wykonanej roboty 
budowlanej mającej cechy 

określone w opisie 
warunku udziału w 

postępowaniu w Rozdziale 
IV pkt 3.1 SIWZ (należy 
podać długość całkowitą 

konstrukcji) 
 

Wartość 
robót 
brutto 

Data 
zakończenia 

robót 
(dzień/miesią

c/rok) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKU DOŚWIADCZENIA 

 



Do wykazu załączam/y dowody potwierdzające, że wskazane wyżej roboty zostały wykonane 
należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

__________________ dnia __ __ __2018 roku  
                                                                                                                             
                                                        

................................................................................................. 
(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy, 

 lub pieczątka imienna z podpisem) 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
Dot. zadania pn: Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu 
mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa 
Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód, , oznaczonego nr ZP.2520.3.2018 
 
Oświadczam, że dysponuję następującymi osobami, które będą uczestniczyć                                         
w wykonaniu zamówienia: 
 

Poz 
Zakres 

czynności 
Wymagania dla 

danej funkcji 
Nazwisko             

i imię 

Kwalifikacje zawodowe                          
i doświadczenie 

potwierdzające spełnianie 
wymagań opisanych w 

Rozdziale IV pkt 3.2 SIWZ  

Podstawa 
dysponowan

ia  

1 2 3 4 5 6 

1. 
KIEROW

NIK 
BUDOWY 

Minimalna liczba 
osób: 1 
 
Minimalne 
uprawnienia: 
uprawnienia 
budowlane do 
kierowania robotami 
w specjalności 
mostowej.  
 
 

  

 

Uprawnienia (nazwa i nr):  

Uprawnienia budowlane nr 
……………………………… 

do kierowania robotami                 
w specjalności 
………………………............
................................................

 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ               
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

 



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

 

 
 
 

 
 

 

_____________ dnia __ _____ 2018 roku 

 

                                         ................................................................................................. 
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy, 

 lub pieczątka imienna z podpisem) 
 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

/wzór oświadczenia o grupie kapitałowej/ 

 
...........................................................      
    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1 

Informuję, że*:  

  nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.)                              
z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na Awaryjna wymiana dyliny pod 
łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 
2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód,  , 
oznaczonego nr ZP.2520.3. 

  należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                        
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.)                               
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na Awaryjna 
wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu 
drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 0+360 w miejscowości 
Mrzygłód, oznaczonego nr ZP.2520.3.2018. 

                                                           
1  Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).  

 



1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

2. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………  

(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
………………………………………………………………………………………
…………………….. 

 

                                        ................................................................................................. 
(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 6 SIWZ 
 

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE   NR           /2018 
 

zawarta w dniu ………………….. 2018 r. w Sanoku pomiędzy  
Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym 
Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, który reprezentuje: 
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 
68/2016przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego 
Zarządu Dróg w Sanoku 

 

 
a ............................................................................................................................................... 
. 
NIP ............................  REGON ................................... 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"  
 

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w przetargu nieograniczonym 
przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta Umowa    
o następującej treści: 
 

§ 1 
Zakres przedmiotowy umowy 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
Awaryjna wymiana dyliny pod łożyskami na filarach obiektu mostowego 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa 
Wołoska w km 0+360 w miejscowości Mrzygłód,  ,zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Integralną część umowy stanowią: 
 dokumentacja techniczna, 
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 oferta Wykonawcy  
 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych 
 decyzja PINB  Sanoku L.dz. PINB.5162.24.2018 z 25.09.2018 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy ustala się na dzień................... r. 



2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień 
23.11.2018 r.                    

 
§ 3 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną na wykonanie robót, o których 
mowa w  § 1 ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy. 

§ 4 
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : ................................................ 

 
 

§ 5 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................. 
zamieszkały: ................................................................................................................. 
W załączeniu Wykonawca przedstawia poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie 
uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izb Inżynierów 
Budownictwa. 
 

§ 6 
a) Obowiązki stron 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 
7 dni po podpisaniu umowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami prawa 

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, to jest 
posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie 
ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 
technicznymi. 
Wykonawca ma obowiązek przekazać w/w dokumenty oraz wykonane przez niego badania 
jakościowo-ilościowe stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
2) Protokolarnego przejęcia terenu budowy 
3) Prowadzenia dziennika budowy 
4) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 
5) Natychmiastowego zawiadomienia o brakach i wadach w otrzymanej dokumentacji 
6) Zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu 
7) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem 
8) Natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 

z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych 
do odbioru, 

9) Terminowego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają 



potrzebom, dla których są przewidziane według umowy 
10) dbania o należyty ład, porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących 

się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu i utrzymania ich w należytym 
stanie technicznym. 

11) Wyrównania ewentualnych szkód , które powstały w wyniku prowadzonych robót 
12) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
13) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji 
14) Dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej umowy 

15)  Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji. 

§ 7 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
ofertowego (ceny ofertowej brutto) o którym mowa w § 9 ust. 1 
tj………………………………………….zł (słownie złotych.....................................) 
w formie……………………………………………… 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 
2)  30%  wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie 
usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad.  
 

§ 8 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od 
zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno 
objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowy. 

§ 9 
Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy, na kwotę brutto (łącznie z 
podatkiem VAT) w wysokości:.............................................................(słownie: 
................................................................................................................................ zł. 
..../100). 

2. Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową. 
Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie za pomocą faktur częściowych, 
dopuszcza się złożenie max. czterech faktur. Łączna kwota faktur częściowych nie 
może przekroczyć 80% ogólnej sumy wynagrodzenia umownego. 



3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktur będzie protokół stanu robót potwierdzony przez inspektora 
nadzoru  i podpisany przez kierownika budowy. 

4. Faktury częściowe będą płatne w terminie do 30 dni od daty przedłożenia w siedzibie 
Zamawiającego wraz z protokołem odbioru robót, po otrzymaniu przez 
Zamawiającego dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                  
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. Faktura końcowa płatna w ciągu 30 dni po przedłożeniu końcowego protokołu odbioru 
robót sporządzonego przez powołaną przez Zamawiającego komisję. Komisja zostanie 
powołana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę po złożeniu kompletu dokumentów (pełne 
rozliczenie rzeczowo-finansowe, inwentaryzacja w dwóch egzemplarzach, kopie 
przelewów dokumentujące zapłatę wynagrodzenia należnego zgłoszonym 
podwykonawcom). Czas pracy Komisji nie dłuższy niż 14 dni od daty rozpoczęcia 
pracy Komisji. 

8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw                           
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 10 

Kary umowne 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

b) za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0.5% od wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od wartości wynagrodzenia 
brutto określonego    w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  

d) za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie odbioru końcowego                   
w wysokości 0,5 % od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

e) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji                
i rękojmi w wysokości 50,00 zł, w przypadku ich nie usunięcia w terminie 30 dni, 

f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł. 
brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                                   
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdą 
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 



i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo                    
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości                
1 000,00 zł. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości utraconego przez Zamawiającego dofinansowania - z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności gdy Wykonawca opóźni się z 
wykonaniem przedmiotu umowy lub realizacją innych ciążących na nim obowiązków i w ten 
sposób uniemożliwi Zamawiającemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymaganym 
przez organ udzielający dofinansowania. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku stosowania innych niż podano                             
w specyfikacji materiałów z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości robót 
objętych umową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
za wyjątkiem wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

      
§ 11 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 
1.) Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika 

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru. 
2.) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 
3.) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia 

Zamawiający może: 
a. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy 
b. odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli 

wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy. 
4.) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.) W wypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają 
strony zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy. 

6.) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

7.) Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi (gwarancji) za wady a w razie stwierdzenia wad i usterek stosuje się § 10 ust.2 lit. 
d. 

8.) Zamawiający dokona pogwarancyjnego odbioru /przedmiotu Umowy / w ciągu 30 dni od 
upływu okresu gwarancyjnego. 

9.) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  
 

§ 12 
1. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady                       

w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie, tj. … 
licząc od daty odbioru końcowego. 



2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego (zgodnego z niniejszą 
umową) wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres wskazany                 
w ofercie, tj. … licząc od daty odbioru końcowego. 

 
§ 13 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                              
o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  
 

§ 14 

Umowy o podwykonawstwo, zasady rozliczenia z podwykonawcami 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub 
usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                             
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany                     w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4 powyżej. 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 



umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po  
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane.  
14. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy  
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b)    złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 
19. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyżej przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  
20. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby 
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  



21. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 
paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do 
odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 
 

§ 15 
1.     Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących prace fizyczne przy robotach budowlanych objętych zakresem 
zamówienia wskazanym w § 1 ust. 1 umowy, w tym operatorów sprzętu - jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy. 

2.  Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności.  

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz                  
z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 
przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu 
budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako 
opóźnienie z winy wykonawcy. 

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 
umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania 
zamówienia do wiadomości zamawiającego).   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w 
ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko 
podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania 
danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy 
zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te 
osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa 
wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które 
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. 

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich 
osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.   

8. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a)  oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 
osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona 
na umowę                    o pracę); 

b)  oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych                 
w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 2000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 
osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana                



w wykazie o którym mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez 
podwykonawców; 

c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 2000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby                     
w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym 
mowa w ust. 5). 
 

§ 16 
 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać 
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, 
w szczególności: 
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach: 

a) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 

b) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie 
przepisów Prawa budowlanego, 

c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 
niezależnych od obu stron, 

d) zwiększenia zakresu robót, niesprzyjających warunków atmosferycznych, działania 
siły wyższej, wystąpienia awarii, katastrof, aktów wandalizmu, 

e) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej mających 
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

f) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

g) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych 
z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

h) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy               w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 

i) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu 
wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności 
protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji 
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną 
okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy. 

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone  pismem. 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw 
lub opóźnień rozpoczęcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do 
przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność 
dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 
Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego               z obowiązków Wykonawcy.  



2) materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu: 
a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
robót. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru.  
3) Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu 
zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. 

b) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego            
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona 
inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych 
zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w pkt 3 
muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 
Zmiany, o których mowa w pkt 3 nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy.  

4) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może  ograniczyć zakres robót w stosunku 
do wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie 
stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z 
technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji 
niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 

5) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

6) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena  
przedmiotu umowy może zostać odpowiednio zmieniona.  

7) Osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony, w szczególności                        
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się  z obowiązków wynikających z umowy,               
a także w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały  kwalifikacje i uprawnienia   zgodne  z wymogiem 
SIWZ, 

8) Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, 
nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania 
umowy łączącej go z Wykonawcą, 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 
zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany 
na termin wykonania umowy.  



5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  

§ 17 
Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo  
i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie objętej postanowieniami Umowy 

zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 19 
Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 
umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
  

§ 20 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
Zamawiający:                                                 Wykonawca:                        
                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Załącznik nr 7 
SIWZ 

 
Przedmiar robót 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Załącznik nr 8 SIWZ 
 
Opis techniczny (projekty+specyfikacje techniczne), 
 
 
 
 
 


