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Rozdział 1 - Instrukcja dla Wykonawców

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
§1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający: POWIAT RZESZOWSKI - Zarząd
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149
tel. 17/863 61 34; 17/230 64 96;
adres strony internetowej: www.zdp.rzeszow.pl
adres e-mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl
00
00
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7 do 15

Dróg

Powiatowych

w

Rzeszowie,

§2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą”.
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
„SIWZ”:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) – jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Rozporządzenie 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 (Dz.U. UE
L 119 z 04.05.2016 r.) (RODO).

2.
1)
2)
3)

§3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:
Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

2.

Zakres zamówienia obejmuje:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
2.
Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm
3.

Karczowanie drzew o średnicy 35-55 cm

4.
5.
6.

Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm
Karczowanie krzaków i poszycia
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm
Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z zasypką oraz odwozem elementów i gruzu na
składowisko Wykonawcy - elementy betonowe i żelbetowe przepustu i umocnień wraz z
utylizacją
Rozebranie przepustów drogowych, rury stalowe o średnicy 100·cm
Rozebranie barier ochronnych stalowych
Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm wraz z utylizacją
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-V z odwozem na
odkład (miejsce odkładu Wykonawca pozyska na własny koszt)
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-V wraz z
zabezpieczeniem wykopu przed wodą na czas wykonywania robót przy fundamencie
przepustu
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-VI uzyskanego z wykopu profilowanie skarp rzeki i korony drogi

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- 0,1
-3

km;
szt.;

-3

szt.;

-3
- 0,15
- 540

szt.;
ha;
m2;

- 18

m3;

- 48
- 20
- 560

m;
m;
m2;

- 770

m3;

- 200

m3;

- 120

m3;
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI - profilowanie skarp rzeki i
korony drogi (dokop - grunt Wykonawca pozyska na własny koszt)
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju owalnym o wymiarach
minimalnych BxH = 5,05 m x 3,10 m (światło przepustu) i długości mierzonej po dnie
16,0 m wraz z wykonaniem projektu technologicznego przepustu, blacha grubości
minimum 4,75 mm zabezpieczona antykorozyjnie warstwą ocynku grubości minimum
70 µm, na ławie szerokości 8,0 m z warstwy tłucznia kamiennego grubości 0,3 m,
warstwy mieszanki klińca i tłucznia kamiennego 1:1 grubości średnio 0,45 m oraz
podsypki z pospółki grubości 0,05 m
Wykonanie przykanalików z rury giętkiej typu PCW, PP lub HDPE o średnicy
wewnętrznej 300 mm z włączeniem do projektowanych studzienek ściekowych
Wykonanie kompletnych studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej 0,50 m z
wpustem klasy D400 z podłączeniem do przykanalikow
Wykonanie obudowy wylotów przykanalików z elementów prefabrykowanych
betonowych
PODBUDOWY
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w
gruntach kategorii I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki stabilizowanej spoiwem drogowym
C1,5/2,0<4,0MPa, grubość warstwy 30 cm
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30,
grubość warstwy 20 cm
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, grubość warstwy 7
cm
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
NAWIERZCHNIE
Ułożenie geosiatki z włókien szklanych powlekanej asfaltem
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC16W, grubość
warstwy 5 cm
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC11S, grubość
warstwy 4 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 12
cm
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu grubości 10 cm
Umocnienie skarp - wykonanie ścianek czołowych przepustu z kamienia łamanego
wtopionego w beton, kamień grubości min. 20 cm spoinowany zaprawą cementowo piaskową 1:2 układany na podłożu z betonu klasy C8/10 grubości 10 cm
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi typu YOMB na podsypce cementowopiaskowej 1:4 grubości 5 cm wraz z okołkowaniem i uzupełnieniem otworów humusem
z obsianiem trawą
Umocnienie dna rowów elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym, stabilizowanym mechanicznie,
grubość po zagęszczeniu 20 cm
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Ustawienie barier energochłonnych stalowych ze słupkami o przekroju ceowym
szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, rozstaw słupków co 4
m, posiadających zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe, poziom powstrzymywania –
N2, poziom szerokości pracującej – W5, poziom intensywności zderzenia – A – odcinki
proste i zakończenia (2 odc. proste z 4 odc. zakończeń)
ELEMENTY ULIC
Wykonanie ścieku przy krawędzi jezdni z elementów prefabrykowanych korytkowych
typu "trójkątnego" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i na ławie
betonowej C12/15 grubości 15 cm
FUNDAMENTY
Wykonanie traconej ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na lądzie. Ścianka typu
G62. Długość ścianki L=7,0 i 3,0 m
Wykonanie wyrównania pod ławy i ścianki fundamentowe z betonu klasy C8/10 o
grubości 10 cm

- 120

m3;

-1

kpl.

- 12

m;

-2

szt.;

-2

szt.;

- 630

m2;

- 630

m2;

- 630
- 630

m2;
m2;

- 610

m2;

- 610
- 610

m2;
m2;

- 570

m2;

- 570

m2;

- 570

m2;

- 560

m2;

- 560

m2;

- 550

m2;

- 560

m2;

- 260

m2;

- 60

m2;

- 690

m2;

- 184

m;

- 200

m2;

- 152

m;

- 60

m;

- 262

m2;

- 52

m2;
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

3.

Wykonanie ław i ścianek fundamentowych w deskowaniu, beton klasy C30/37, z
zabezpieczeniem wykopu w wodzie
Wykonanie zbrojenia ław i ścianek fundamentowych ze stali klasy A III
Wykonanie wypełnienia pomiędzy ławami i ściankami szczelnymi, beton klasy C30/37, z
zabezpieczeniem wykopu w wodzie
HYDROIZOLACJA
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie
pionowe i poziome
ROBOTY ZIEMNE – ZASYPANIE PRZEPUSTU
Wykonanie zasypki przepustu gruntem piaszczystym (dokop - grunt Wykonawca
pozyska na własny koszt)
ROBOTY REGULACYJNE
Wykonanie koszy siatkowo - kamiennych u podstawy osadzonych na geowłókninie na
wlocie i wylocie przepustu wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie materacy siatkowo - kamiennych grubości 30 cm na wlocie i wylocie
przepustu wraz z robotami ziemnymi.

- 22

m3;

- 1 420

kg;

- 10

m3;

- 60

m2;

- 970

m3;

- 160

m3;

- 100

m2;

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45220000-7 – Roboty budowlane;
45221100-3 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów;
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg;
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg;
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg;
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

§3.1.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.

1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących następujące czynności:
- rozbieranie elementów przepustu i drogi,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas
ziemnych oraz humusowanie z obsiewem,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych,
- układanie warstw odsączających z kruszyw,
- układanie podbudów z kruszyw i betonów,
- układanie geosiatek szklanych,
- układanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- układanie ścieków oraz prefabrykatów betonowych,
- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod ścieki betonowe oraz prefabrykaty betonowe,
- wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- montowanie i demontaż deskowań,
- montowanie barier energochłonnych,
- układanie koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz kamienia wtopionego w beton,
- zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu,
- montowanie elementów przepustu z blach stalowych,
- montowanie studzienek ściekowych,
- wykonywanie izolacji,
- wykonywanie zasypek,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

2.

Wymóg powyższy Wykonawca potwierdzi przedkładając Zamawiającemu stosowne oświadczenie
najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Szczegóły dotyczące czynności kontrolnych zawarte są w Istotnych postanowieniach umowy.
4
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§3.2.

PODWYKONAWSTWO.

1.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
części zamówienia.

2.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę, firm Podwykonawców.
Wykonawca wskazuje w ofercie tylko te części zamówienia, które zamierza powierzyć
Podwykonawcom - dla których znane są firmy Podwykonawców.
Wykonawca nie wskazuje podwykonawstwa, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana
firma Podwykonawcy.

3.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może:
- wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców;
- zrezygnować z podwykonawstwa;
- wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa;
- wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował samodzielne
wykonanie zamówienia.

4.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa zawarte są w Rozdziale 4 - Istotne postanowienia umowy.

§3.3.

INFORMACJE DODATKOWE.

1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Całkowite zakończenie zamówienia
– do dnia 21 grudnia 2020 r.

§5.

(wraz

z

przez Wykonawcę kluczowych

przedłożeniem

operatu

aukcji

kolaudacyjnego)

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.
1)

Spełniają n/w warunki:
Dysponują 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia
budowlane w zakresie mostów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

2.

nie podlegają wykluczeniu.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:

1)

2)

warunek określony w ust. 1 pkt 1 musi spełniać jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub samodzielnie podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
5
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o udzielenie zamówienia,

§5.1.

POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW.

1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.

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.

3.

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,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22.

4.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.

6.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający
będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

§5.2.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA.

1.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz w stosunku do
których zachodzi okoliczność określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.
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5 pkt 1 ustawy może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Powyższe ma zastosowanie, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
ust. 3.

5.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

§6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ WSTĘPNIE, POTWIERDZAJĄCYCH
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIE
W POSTĘPOWANIU SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ.

BRAK PODSTAW DO
WARUNKÓW UDZIAŁU

1.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert.

2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
przez inne podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) .

3.

Kosztorys ofertowy

4.

Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy:
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

5.

Dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy
dołączyć odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze dokument
samodzielnie.
W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika, dodatkowo należy dołączyć
Pełnomocnictwo w formie papierowej w oryginale lub kopii sporządzonej w formie papierowej
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 23 ustawy – oryginał w formie papierowej lub kopia sporządzona w formie papierowej
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
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7.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
dotyczącej:
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie składa każdy
z Wykonawców.

8.

Załączniki o których mowa w ust. 1-3 należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy w oryginale w postaci papierowej.

9.

Załączniki wskazane w ust. 4 - 6 należy złożyć wraz z ofertą w formie papierowej zgodnie
z zasadami określonymi w § 7 ust. 3 pkt 1 i ust. 6.

10.

Załącznik wskazany w ust. 7 należy złożyć w oryginale:
- w formie papierowej podpisane przez upoważnionego przedstawiciela w Sekretariacie
Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
lub
- w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na adres e-mail: przetargi@zdp.rzeszow.pl

§6.1.

WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
ZAMAWIAJĄCEGO.

1.

Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej i braku podstaw wykluczenia z
postępowania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1)

LUB

DOKUMENTÓW

SKŁADANYCH

NA

WEZWANIE

na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust. 1 pkt 1:
Oświadczenia zawierającego imię i nazwisko osoby skierowanej do kierowania
budowlanymi, zakres uprawnień oraz informacje o podstawie dysponowania tą osobą.

robotami

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

2.
a)

b)

c)

Odpisu 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.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione 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 w/w 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. Dokument powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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3.
1)

Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy:
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do tych podmiotów, Wykonawca składa
dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania określone w
ust. 2.

4.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada
aktualne zaświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego, do
którego postępowania zostały złożone dokumenty lub oświadczenia, lub w jaki sposób są one
dostępne dla Zamawiającego.

5.

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.

6.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, 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, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

§6.2.

OFERTA WSPÓLNA.

1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się
wspólnie o udzielenie zamówienia.

§7.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ.

1.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie ;
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe,
- osobiście,
- za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §6 ust.1 – 6 – wskazane tam dokumenty i oświadczenia będą
przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
W temacie komunikacji elektronicznej należy wpisać czego wiadomość dotyczy (np.
wniosek/wyjaśnienie/uzupełnienie/dokumenty
na
wezwanie)
i
numer
przetargu
„ZDP-5-DZP-373/14/2020”
W oparciu o katalog formatów wskazanych w zał. Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych danych:
.ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx, .zip,
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.
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2.

Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej w postaci papierowej
opatrzone własnoręcznym podpisem upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

3.

Dokumenty i Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 17 października 2018 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców
składane są w oryginale w postaci:
1) papierowej lub kopii sporządzonej w formie papierowej poświadczonej za zgodność
z oryginałem
lub
2) dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczone za
zgodność z oryginałem.

4.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich
dotyczą.

5.

W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej
własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
o której mowa w ust. 3 pkt 2, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6.

Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie:
1) oryginału w postaci papierowej lub kopii sporządzonej w formie papierowej poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez notariusza
lub
2) oryginału w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

7.

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami przekazując informacje i wezwania na adres
e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty, za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.

8.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje 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 tą samą drogą jaką zostały przesłane.

9.

Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim.

10.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Sowa.

11.

Korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się będzie na adres siedziby
Zamawiającego, adres e-mail podany w §1 niniejszej instrukcji.

12.

Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna) Zamawiający będzie porozumiewał się za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców
wskazanego w pełnomocnictwie, o którym mowa w § 6.2 ust.1.
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§7.1.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ.

1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Wniosek o wyjaśnienie można złożyć pisemnie w formie papierowej lub drogą elektroniczną.
Zaleca się złożenie wniosku o udzielenie wyjaśnień SIWZ również drogą elektroniczną w wersji
edytowalnej na adres e-mail podany w §1.

2.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po wyżej określonym terminie, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

3.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

4.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

5.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępnia na stronie internetowej.

6.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Zmiany treści
SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

§8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 15 000,00 PLN,
słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100.

2.

Wadium wnosi się na rzecz:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, przed
00
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.09.2020 r. do godz. 10 .
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:

1)

pieniądzu – PRZELEW;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – ORYGINAŁ;

3)

gwarancjach bankowych – ORYGINAŁ;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych – ORYGINAŁ;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) – ORYGINAŁ.

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, w banku:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
Nr 30 1020 4391 0000 6602 0202 4867
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z dopiskiem:
„Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035”.
5.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.

6.

Wniesienie wadium w postaci papierowej w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do
oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem
złożenia oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W takim przypadku oryginał elektronicznego dokumentu opatrzonego
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych ze strony gwaranta należy dołączyć
na nośniku CD do oferty lub przesłać na adres: przetargi@zdp.rzeszow.pl przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.
W tytule wiadomości e-mail należy wpisać:
„Wadium do przetargu ZDP-5-DZP/373/14/2020”
Liczy się data i godzina otrzymania dokumentu w odebranej poczcie elektronicznej Zamawiającego

7.
1)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem.
Gwarancja powinna obejmować n/w elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy,
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę,
jako najkorzystniejszej.

2)

Gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

3)

Wszelkie spory dotyczące gwarancji będą podlegać rozstrzygnięciu zgodnie z prawem polskim
i podlegać kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4)

W/w postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń.

8.

Zamawiający zwraca wadium:

1)

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.

2)

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu
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umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3)

niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
zgodnie z ust. 8 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego .

10.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia
wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta.
Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie:
XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)
a)
b)
c)

2)

Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1
ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej .

§9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą.

5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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§10.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta i wszystkie dokumenty
dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.

5.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.

Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu. Zaleca się aby oferta była sporządzona na
formularzu oferty stanowiącym Rozdział 2 SIWZ.

7.

W przypadku, gdy informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien zastrzec, nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zamieścić w oddzielnej kopercie z napisem
„INFORMACJE ZASTRZEŻONE”.

8.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9.

Wykonawca zamieści ofertę w oznaczonej (nazwa i adres Wykonawcy) kopercie, która będzie
opisana w następujący sposób:

Zarząd Dróg Powiatowych W Rzeszowie
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149,
„Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985
do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi
w km 6+035”
Nie otwierać przed:
04.09.2020 r. godz. 12:30
10.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem składania ofert określonym w § 11 ust. 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 9, a koperta
będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może
wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zdobycie wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.

§11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Zamkniętą oznaczoną (Nazwa i adres Wykonawcy) kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149,
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do dnia: 04 września 2020 r. godz. 10 .
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
00

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie wskazanym w ust.1.

4.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

5.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, dnia:
30
04 września 2020 r. godz. 12 .

6.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu rękojmi, gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach.
UWAGA!
Z otwarcia ofert przeprowadzona będzie internetowa transmisja na żywo.
Nazwa kanału na platformie youtube na, którym można obejrzeć transmisję z otwarcia ofert:
ZDP Rzeszów

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści informacje określone w ust. 6 na stronie
internetowej.

§12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.

Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana
w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty
brutto dodatkowo słownie.

2.

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony:

1)

metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen jednostkowych oraz wartości dla
wszystkich pozycji kosztorysu;

2)

zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział 3 SIWZ, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.

3.

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.

4.

Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ w szczególności
Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6.

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

7.

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe określone na
podstawie cen jednostkowych zawartych w sporządzonym kosztorysie ofertowym oraz ilości
15
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faktycznie zrealizowanych robót.

§13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Kryteriami oceny ofert są:
Cena - 60%
Okres gwarancji i rękojmi – 40%

2.

Punktacja będzie obliczona w następujący sposób:

1)

ilość punktów „C” - w kryterium „cena”:
- ilość punktów oblicza się wg wzoru:
C = [Cmin./Ci] x 100 x 60%
- cena brutto w PLN oferty z najniższą oferowaną ceną:
= Cmin
- cena brutto w PLN ocenianej oferty „i”
= Ci
- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów dla C = 60.

2)

Ilość punktów „G” - w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”:
- ilość punktów oblicza się wg wzoru: G = [Gmax/Gmax] x100 x 35% + [Gi / Gmax] x 100 x 5%
- gwarancja i rękojmia maksymalna – 36 miesięcy
= Gmax
- gwarancja i rękojmia oferty ocenianej „i”
= Gi
- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów dla G = 40.
Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 36 miesięcy od daty
odbioru robót. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie dłuższy okres gwarancji i rękojmi
do obliczenia punktów zostanie przyjęty okres
36 miesięcy. W
przypadku, gdy
Wykonawca
nie
poda w ofercie okresu gwarancji i rękojmi do obliczenia punktów zostanie
przyjęty
okres
24 miesięcy.
UWAGA 1:
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie okres gwarancji i rękojmi krótszy niż
24 miesiące – oferta zostanie odrzucona na podstawie
art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy.
Ilość punktów dla każdej oferty :
P=C+G

3.

Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali
w złożonych ofertach.

§13.1. OCENA I WYBÓR OFERTY.
1.
1)

2)

Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę odwróconą.
W oparciu o art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
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2.
1)

Wyjaśnienie treści ofert
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 3, dokonywania jakiejkolwiek
zmiany w jej treści,

3.

Poprawianie oczywistych omyłek.

1)
a)
b)
c)
-

Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie.

4.
1)

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa 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.

2)

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

3)

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny.

5.
1)

a)

b)
c)
d)
e)
2)
a)

Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm);
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen
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wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w pkt 1.

3)

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

4)

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.

Wybór oferty.
Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w § 6.1.

1)

7.

Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3
ustawy.

1)

8.

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)
a)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

d)

unieważnieniu postępowania,

–

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2)

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w pkt 1b,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający
uznał za niewystarczające.

3)

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt a i ppkt d, na stronie
internetowej.

4)

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

§14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
PUBLICZNEGO.

ZOSTAĆ
SPRAWIE

1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie :

DOPEŁNIONE
ZAMÓWIENIA
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- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180
ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.

3.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany zawrzeć umowę w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy.

4.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1)

umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – jeśli dotyczy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2)

aktualny dokument potwierdzający prawo do podpisania umowy – jeżeli nie wynika
to z treści dokumentów złożonych z ofertą (np. pełnomocnictwo);

3)

dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – oryginał gwarancji
lub poręczenia;

4)

Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r, poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących
w trakcie realizacji umowy czynności, określone w §3.1. ust. 1 SIWZ – oryginał.

5.

Dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 4 należy złożyć w formie papierowej lub
elektronicznej zgodnie z postanowieniami określonymi w §7 ust. 3-6.

§15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.

2.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi
tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
3.

zabezpieczenie na

rzecz Zamawiającego

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

1)

Pieniądzu;

2)

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

3)

Gwarancjach bankowych (ORYGINAŁ);

4)

Gwarancjach ubezpieczeniowych (ORYGINAŁ);

5)

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ORYGINAŁ).
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego tj.

4.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, w banku:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
Nr 30 1020 4391 0000 6602 0202 4867
z dopiskiem:
„Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi
w km 6+035”.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale :
- w postaci papierowej podpisane własnoręcznym podpisem przez osoby upoważnione ze
strony gwaranta, lub
- w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione ze strony gwaranta. Dokument należy przedłożyć na nośniku CD lub przesłać na
adres: przetargi@zdp.rzeszow.pl przed podpisaniem umowy.
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.

Zabezpieczenie w formie gwarancji musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.

1)
a)
b)
c)
d)
e)

Gwarancja powinna zawierać n/w elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
kwotę gwarancji,
termin ważności gwarancji,
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał
przedmiot umowy.

2)

Gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.

3)

Wszelkie spory dotyczące gwarancji będą podlegać rozstrzygnięciu zgodnie z prawem polskim
i podlegać kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4)

W/w postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń.

7.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

8.

Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

9.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny brutto określonej w ofercie.

1)

Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości
zabezpieczenia.

3)

Kwota, o której mowa w pkt. 2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
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za wady.
10.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12.

Wypłata, o której mowa w ust 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

§16.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

Do SIWZ zostały załączone Istotne postanowienia umowy – Rozdział 4.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1)

a)

b)

sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją,
w przypadku:
wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie
przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów,
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

2)
a)
b)

zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy w przypadku:
urzędowych zmian podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku,
zmiany zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §10
umowy,

3)
a)

zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
zwiększenia zakresu robót o wartość do 15% wartości zamówienia podstawowego - termin będzie
wydłużony w proporcji – 3 dni za każdy 1% zwiększenia zakresu robót w zaokrągleniu do 1 dnia
w górę,
wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,
wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie
zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,

b)
c)

4)

5)

3.

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości
pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
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§17.

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.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną i ogłaszaną przez
Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu od udzielenia zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
podpisu.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8.

Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie
określone w ust. 4.

9.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.

10.

Na czynności, o których mowa w ust. 8 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem ust. 4.

11.

Odwołanie wnosi się w terminie:
- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie:
- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
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SIWZ na stronie internetowej.
13.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięło się lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia

14.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy – jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

1)
2)

15.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

16.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

§18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu
o zamówienie publiczne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do Protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępniane są od chwili otwarcia ofert.
Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie protokołu lub
załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one
udostępnione.
Udostępnienie protokołu może nastąpić poprzez wgląd do protokołu – Zamawiający w odpowiedzi
na wniosek wskaże miejsce i termin udostępnienia protokołu.
Bez zgody Zamawiającego Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych
ofert.
Zasada jawności o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych
z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Ograniczenie zasady jawności o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy
Pzp stosuje się odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania
ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający
nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Skorzystanie z prawa do sprostowania o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
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Rozdział 2 - Formularz Oferty
Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Adres do
korespondencji

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

tel.

…………………..

e-mail do
korespondencji:

…………………..

NIP:

…………………..

REGON:

…………………..

OFERTA
do
POWIATU RZESZOWSKIEGO – Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest wykonanie zadania pn:
Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
brutto (z podatkiem VAT): …………………..….. PLN
Słownie cena brutto PLN ……………………………………………………………...……………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
w tym:
cena netto: ………………………………..………… PLN
podatek VAT (23 %) ..……..………………………. PLN

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową, tj. Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz Istotnymi Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń
i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a w szczególności:

2.1.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie:
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie:
Całkowite zakończenie zamówienia (wraz z przedłożeniem operatu kolaudacyjnego)
– do dnia 21 grudnia 2020 r.

2.2.

Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach
Umowy, tj. Płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2.3.

Oświadczamy, że udzielamy ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte
materiały licząc od daty odbioru końcowego.
(Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące).
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3.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.

4.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Instrukcji dla
Wykonawców, tj. 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

5.

Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy.

6.

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia n/w Podwykonawcom:
L.p.

Część zamówienia

Firma Podwykonawcy

UWAGA 1
Tabelę należy wypełnić w przypadku:
powołania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy nie będącego
podmiotem na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu i jest już znana firma Podwykonawcy.
Wykonawca nie wypełnia tabeli, gdy na etapie składania oferty nie jest jeszcze znana
firma Podwykonawcy.
UWAGA 2

7.

8.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może :
- wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców;
- zrezygnować z podwykonawstwa;
- wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa;
- wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w ofercie zadeklarował
samodzielne wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że posiadamy rachunek dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT.
Oświadczamy, że osoby wykonujące następujące czynności:
- rozbieranie elementów przepustu i drogi,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas
ziemnych oraz humusowanie z obsiewem,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych,
- układanie warstw odsączających z kruszyw,
- układanie podbudów z kruszyw i betonów,
- układanie geosiatek szklanych,
- układanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- układanie ścieków oraz prefabrykatów betonowych,
- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod ścieki betonowe oraz prefabrykaty betonowe,
- wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- montowanie i demontaż deskowań,
- montowanie barier energochłonnych,
- układanie koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz kamienia wtopionego w beton,
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- zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu,
- montowanie elementów przepustu z blach stalowych,
- montowanie studzienek ściekowych,
- wykonywanie izolacji,
- wykonywanie zasypek,
będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
9.

Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą
TAK
NIE

10.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane a w art. 13 lub 14
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 (Dz.U. UE L 119
z 04.05.2016 r.). wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**

11.

Wadium zostało wniesione w :
- w pieniądzu – zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy ………………………………..
- poręczeniach ………………….…
- gwarancjach …………………….

12.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………….
2. ……………………………………..
3. …………………………………….

1

2

Data: ..................................................
..................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

1

2

Właściwe zaznaczyć
Właściwe zaznaczyć, uzupełnić.
26

SIWZ – 1416R remont przepustu w m.Nowy Borek

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Oferty

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

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.
Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

prowadzonego przez Powiat Rzeszowski oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-22
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

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). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

27

SIWZ – 1416R remont przepustu w m.Nowy Borek

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.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

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.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Oferty
………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

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.
Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

prowadzonego przez Powiat Rzeszowski oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w §5 ust. 1 pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w §5 ust. 1 pkt 1 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Rozdział 1 Specyfikacji
istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………….…………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

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.
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Rozdział 3 – Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1416R
Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek
wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035
Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej
D 01.00.00

1

D 01.01.01

2

D 01.02.01

3

D 01.02.01

4

D 01.02.01

5

D 01.02.01

6

D 01.02.02

7

D 01.02.03

8

D 01.02.04

9

D 01.02.04

10

D 01.02.04
D 02.00.00

11

D 02.01.01

12

D 02.01.01

13

D 02.03.01

14

D 02.03.01

Wyszczególnienie
elementów robót
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych w terenie
równinnym
Karczowanie drzew o średnicy 1035 cm
Karczowanie drzew o średnicy 3555 cm
Karczowanie drzew o średnicy
ponad 55 cm
Karczowanie krzaków i poszycia
Mechaniczne usunięcie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu),
grubość warstwy do 15 cm
Rozbiórki obiektów kubaturowych
wraz z zasypką oraz odwozem
elementów i gruzu na składowisko
Wykonawcy - elementy betonowe i
żelbetowe przepustu i umocnień
wraz z utylizacją
Rozebranie przepustów
drogowych, rury stalowe o średnicy
100·cm
Rozebranie barier ochronnych
stalowych
Rozebranie podbudowy z kruszywa
o średniej grubości 35 cm wraz z
utylizacją
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane
mechanicznie w gruntach kategorii
I-V z odwozem na odkład (miejsce
odkładu Wykonawca pozyska na
własny koszt)
Roboty ziemne wykonywane
mechanicznie w gruntach kategorii
I-V wraz z zabezpieczeniem
wykopu przed wodą na czas
wykonywania robót przy
fundamencie przepustu
Wykonanie nasypów mechanicznie
z gruntu kategorii I-VI uzyskanego
z wykopu - profilowanie skarp rzeki
i korony drogi
Wykonanie nasypów mechanicznie
z gruntów kategorii I-VI profilowanie skarp rzeki i korony
drogi (dokop - grunt Wykonawca
pozyska na własny koszt)

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

km

0,1

szt.

3

szt.

3

szt.

3

ha

0,15

m2

540

m3

18

m

48

m

20

m2

560

m3

770

m3

200

m3

120

m3

120

Cena
jednostkowa
w PLN

Wartość netto
w PLN

30

SIWZ – 1416R remont przepustu w m.Nowy Borek

D 03.00.00

15

D 03.01.02

16

D 03.02.01

17

D 03.02.01

18

D 03.02.01
D 04.00.00

19

D 04.01.01

20

D 04.02.01

21

D 04.03.01

22

D 04.03.01

23

D 04.04.02

24

D 04.03.01

25

D 04.03.01

26

D 04.07.01

27

D 04.03.01
D 05.00.00

28

D 05.03.26a

29

D 05.03.05

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie przepustu stalowego z
blachy falistej o przekroju owalnym
o wymiarach minimalnych BxH =
5,05 m x 3,10 m (światło
przepustu) i długości mierzonej po
dnie 16,0 m wraz z wykonaniem
projektu technologicznego
przepustu, blacha grubości
kpl.
minimum 4,75 mm zabezpieczona
antykorozyjnie warstwą ocynku
grubości minimum 70 µm, na ławie
szerokości 8,0 m z warstwy
tłucznia kamiennego grubości 0,3
m, warstwy mieszanki klińca i
tłucznia kamiennego 1:1 grubości
średnio 0,45 m oraz podsypki z
pospółki grubości 0,05 m
Wykonanie przykanalików z rury
giętkiej typu PCW, PP lub HDPE o
m
średnicy wewnętrznej 300 mm z
włączeniem do projektowanych
studzienek ściekowych
Wykonanie kompletnych
studzienek ściekowych o średnicy
szt.
wewnętrznej 0,50 m z wpustem
klasy D400 z podłączeniem do
przykanalikow
Wykonanie obudowy wylotów
przykanalików z elementów
szt.
prefabrykowanych betonowych
PODBUDOWY
Wykonanie koryta mechanicznie
wraz z profilowaniem i
m2
zagęszczeniem podłoża w
gruntach kategorii I-IV, średnia
głębokość koryta 50 cm
Wykonanie warstwy
mrozoochronnej z pospółki
m2
stabilizowanej spoiwem drogowym
C1,5/2,0<4,0MPa, grubość warstwy
30 cm
Oczyszczenie warstw
m2
konstrukcyjnych mechanicznie
Skropienie warstw konstrukcyjnych
m2
emulsją asfaltową
Wykonanie podbudowy
zasadniczej z mieszanki
m2
niezwiązanej z kruszywem C50/30,
grubość warstwy 20 cm
Oczyszczenie warstw
m2
konstrukcyjnych mechanicznie
Skropienie warstw konstrukcyjnych
m2
emulsją asfaltową
Wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego o uziarnieniu AC22P,
m2
grubość warstwy 7 cm
Skropienie warstw konstrukcyjnych
m2
emulsją asfaltową
NAWIERZCHNIE
Ułożenie geosiatki z włókien
m2
szklanych powlekanej asfaltem
Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa wiążąca
m2
AC16W, grubość warstwy 5 cm

1

12

2

2

630

630

630
630
610
610
610
570
570
570
560
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30

D 04.03.01

31

D 05.03.05

32

D 05.03.11
D 06.00.00

33

D 06.01.01

34

D 06.01.01

35

D 06.01.01

36

D 06.01.01

37

D 06.03.01
D 07.00.00

38

D 07.05.01

D 08.00.00
D 08.05.01
39

M 22.00.00
40

M 22.02.01

41

M 22.01.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych
m2
560
emulsją asfaltową
Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego, warstwa ścieralna
m2
550
AC11S, grubość warstwy 4 cm
Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, średnia
m2
560
grubość warstwy 12 cm
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Humusowanie z obsianiem skarp
przy grubości humusu grubości 10
m2
260
cm
Umocnienie skarp - wykonanie
ścianek czołowych przepustu z
kamienia łamanego wtopionego w
beton, kamień grubości min. 20 cm
m2
60
spoinowany zaprawą cementowo piaskową 1:2 układany na podłożu
z betonu klasy C8/10 grubości 10
cm
Umocnienie skarp elementami
prefabrykowanymi typu YOMB na
podsypce cementowo-piaskowej
m2
690
1:4 grubości 5 cm wraz z
okołkowaniem i uzupełnieniem
otworów humusem z obsianiem
trawą
Umocnienie dna rowów
elementami prefabrykowanymi
m
184
korytkowymi grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubości 5 cm
Uzupełnienie poboczy kruszywem
kamiennym łamanym,
m2
200
stabilizowanym mechanicznie,
grubość po zagęszczeniu 20 cm
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Ustawienie barier energochłonnych
stalowych ze słupkami o przekroju
ceowym szerokości 140 mm lub o
przekroju sigma szerokości 100
mm, rozstaw słupków co 4 m,
posiadających zabezpieczenie
m
152
antykorozyjne cynkowe, poziom
powstrzymywania – N2, poziom
szerokości pracującej – W5,
poziom intensywności zderzenia –
A – odcinki proste i zakończenia (2
odc. proste z 4 odc. zakończeń)
ELEMENTY ULIC
Wykonanie ścieku przy krawędzi
jezdni z elementów
prefabrykowanych korytkowych
m
60
typu "trójkątnego" na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubości
5 cm i na ławie betonowej C12/15
grubości 15 cm
FUNDAMENTY
Wykonanie traconej ścianki
szczelnej z grodzic stalowych - na
m2
262
lądzie. Ścianka typu G62. Długość
ścianki L=7,0 i 3,0 m
Wykonanie wyrównania pod ławy i
ścianki fundamentowe z betonu
m2
52
klasy C8/10 o grubości 10 cm
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42

M 22.01.01

43

M 22.01.01

44

M 22.01.01
M 27.00.00

45

M 27.01.01
M 29.00.00

46

M 29.03.01
M 29.30.00

47

M 29.30.01

48

M 29.30.01

Wykonanie ław i ścianek
fundamentowych w deskowaniu,
m3
beton klasy C30/37, z
zabezpieczeniem wykopu w wodzie
Wykonanie zbrojenia ław i ścianek
kg
fundamentowych ze stali klasy A III
Wykonanie wypełnienia pomiędzy
ławami i ściankami szczelnymi,
m3
beton klasy C30/37, z
zabezpieczeniem wykopu w wodzie
HYDROIZOLACJA
Wykonanie powłokowej izolacji
bitumicznej układanej "na zimno" m2
powierzchnie pionowe i poziome
ROBOTY ZIEMNE – ZASYPANIE PRZEPUSTU
Wykonanie zasypki przepustu
gruntem piaszczystym (dokop m3
grunt Wykonawca pozyska na
własny koszt)
ROBOTY REGULACYJNE
Wykonanie koszy siatkowo kamiennych u podstawy
m3
osadzonych na geowłókninie na
wlocie i wylocie przepustu wraz z
robotami ziemnymi
Wykonanie materacy siatkowo kamiennych grubości 30 cm na
m2
wlocie i wylocie przepustu wraz z
robotami ziemnymi

22
1 420
10

60

970

160

100

RAZEM WARTOŚĆ w PLN (NETTO):

Data: .....................................

................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Rozdział 4 – Istotne postanowienia umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………….… r. w Rzeszowie pomiędzy:
POWIATEM RZESZOWSKIM – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów,
ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572,
który reprezentuje:
mgr inż. Marek Radion – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upoważnienia Zarządu Powiatu z dnia 26.02.2010 r.,
przy kontrasygnacie
mgr Iwony Mazur
– Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upoważnienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 r.,
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………
(REGON: ……………………, NIP: …………………, KRS …………………), który reprezentują:
……………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, zawarta została umowa następującej treści:

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania zamówienia
pn:
Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085
w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

1.

2.

Zlecone zadanie będzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3.

Szczegółowa lokalizacja robót zostanie określona w trakcie przekazania terenu robót.

4.

Podstawą do realizacji zamówienia jest:
1)
2)
3)
4)

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do umowy.
Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Prawo, obowiązujące właściwe normy oraz zasady sztuki budowlanej.

II. PODWYKONASTWO

1.

§2
Wykonawca może zlecić Podwykonawcy dowolną część zamówienia.

2.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może :
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-

wskazać innych niż w ofercie Podwykonawców;
zrezygnować z podwykonawstwa;
wskazać inny niż w ofercie zakres podwykonawstwa;
wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawców, chociaż w
samodzielne wykonanie zamówienia.

ofercie zadeklarował

3.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalnia

Wykonawcy

§3
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 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.

1.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta
pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać m.in. takie informacje jak:

2.

1)

nazwę i adres Podwykonawcy;

2)

przedmiot umowy z określeniem jego zakresu;

3)

wartość umowy (całkowita wartość za przedmiot umowy nie może być większa od wartości
wynikającej z przemnożenia odpowiadającemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy).

4)

termin realizacji (termin realizacji zamówienia nie może być późniejszy niż termin realizacji całości
zamówienia, o którym mowa w § 9).

5)

termin zapłaty (zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być uzależniona
od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego i wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy).

6)

zobowiązanie do zatrudnienia przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności*:
- rozbieranie elementów przepustu i drogi,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas
ziemnych oraz humusowanie z obsiewem,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych,
- układanie warstw odsączających z kruszyw,
- układanie podbudów z kruszyw i betonów,
- układanie geosiatek szklanych,
- układanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- układanie ścieków oraz prefabrykatów betonowych,
- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod ścieki betonowe oraz prefabrykaty betonowe,
- wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- montowanie i demontaż deskowań,
- montowanie barier energochłonnych,
- układanie koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz kamienia wtopionego w beton,
- zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu,
- montowanie elementów przepustu z blach stalowych,
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- montowanie studzienek ściekowych,
- wykonywanie izolacji,
- wykonywanie zasypek,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
*odpowiednio do zakresu robót realizowanych przez Podwykonawcę.
Wykonawca potwierdza powyższe przedkładając wraz z umową o której mowa w ust. 1 stosowne
oświadczenie.
3.

Do umowy, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać
uprawnienie do reprezentacji Podwykonawcy.

4.

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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.

Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

6.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5,
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7.

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.

8.

Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii umowy, zgłasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 5.

9.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

10.

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.

11.

W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

12.

Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.

Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi.
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14.

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
Podwykonawców określonych w ust. 13 które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym czasie zamierza
powierzyć realizację zamówienia.

III. MATERIAŁY BUDOWLANE
§4
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

1.

Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215),
właściwym obowiązującym normom oraz wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2.

3.

4.

Materiały z rozbiórki należy usunąć przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

5.

Zamawiający w przypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów (niezgodnych
z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
przeprowadzi badania próbek w/w materiałów w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez
Zamawiającego.
jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały nie są zgodne z wymaganiami, koszty tych badań
ponosić będzie Wykonawca.
jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały są zgodne z wymaganiami, koszty tych badań ponosić
będzie Zamawiający.

1)
2)

6.

Koszty wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obciążają w całości
Wykonawcę.

IV. KADRA TECHNICZNA

1.

§5
Nadzór nad realizacją robót określonych w §1 sprawować będzie Inspektor Nadzoru
p. ………………………………………………….

2.

Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru może nastąpić w następujących przypadkach:
nie respektowania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie usunięcia wadliwie wykonanych
robót,
- powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych robót,
- prowadzenia robót niezgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

3.

Kontynuacja robót będzie możliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu
tego przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedłuża umownego terminu
zakończenia robót.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy .

1.

§6
Obowiązki Kierownika Robót przy realizacji robót określonych w § 1 sprawować będzie
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ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik Robót p. ……………………… .
2.

Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być zgłoszona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby wskazanej w ust.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Robót będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana
w ust. 1, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.

§7
W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót.
Przed przekazaniem terenu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające, że Kierownik Robót może zgodnie z Prawem budowlanym pełnić
swoje obowiązki.

2.

W dniu przekazania terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy: Dziennik Budowy,
Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
w 1 egzemplarzu.

3.

Termin rozpoczęcia robót z dniem przekazania terenu robót.

4.

Wykonawca od dnia przejęcia terenu robót, do chwili dokonania obioru końcowego ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na tym terenie.

5.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym
osobom w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich
z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów przez
niego poniesionych, w tym kwot zasądzonych prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami
zastępstwa procesowego.

6.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1)

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym ubezpieczenia robót.

2)

sporządzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji robót wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień i zatwierdzeń.

3)

zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robót zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na
okres realizacji robót.

4)

wykonania kładek lub pomostów technologicznych, uwzględniających komunikację pomiędzy obu
brzegami rzeki, z dostosowaniem do ruchu pieszego, w tym wydzielić ciągi piesze w obrębie
placu budowy;

7.
1)

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do:
kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia
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do tej czynności (jeżeli będzie to konieczne ze względu na charakter robót);
2)

bieżącej kontroli stanu i kompleksowości oznakowania robót i jego korekty wynikającej z postępu
i lokalizacji robót;

3)

stosowania w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi
Wykonawca;

4)

takiej organizacji robót, aby nie powodować, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa
drogowego nie objętych umową o wykonanie robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na własny koszt;

5)

zapewnienia na własny koszt dostępu do terenów położonych w pobliżu terenu robót przez cały
okres realizacji zamówienia;

6)

bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończeniu
robót i przekazania przedstawicielowi Powiatu Rzeszowskiego.

8.

Dopuszcza się czasowe zamknięcie drogi dla ruchu ze względów technologicznych, za pisemną
zgodą Zamawiającego.

VI. TERMIN REALIZACJI

1.

§8
Termin wykonania zamówienia określonego w §
kolaudacyjnego) ustala się do dnia 21 grudnia 2020 r.

1

(wraz

z

przedłożeniem

operatu

VII. ZMIANA ZAKRESU ROBÓT

1.

§9
Zamawiający ma prawo polecać dokonywanie zmian ilości robót, jeżeli jest to niezbędne dla
wykonania przedmiotu umowy.

2.

Roboty, dla których ceny jednostkowe są określone w kosztorysie ofertowym będą wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

3.

W przypadku powstania konieczności wykonania robót nie występujących w kosztorysie
ofertowym Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kalkulację wartości robót na
podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych tych robót. Do wyceny należy przyjąć nakłady
rzeczowe robót określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie
wyższe od cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzającym kwartał,
w którym kalkulacja jest sporządzana, w tym:
- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w województwie podkarpackim – cena netto
(średnia) dla pozostałych miejscowości;
- Materiały (M)– materiały budowlane i instalacyjne – ceny średnie wraz z kosztami zakupu;
- Sprzęt (S)– ceny pracy sprzętu – średnie ceny pracy sprzętu;
- Koszty pośrednie (Kp) – wartość średnia dla robót inżynieryjnych;
- Zysk (Z) – średni dla robót inżynieryjnych.

39

SIWZ – 1416R remont przepustu w m.Nowy Borek

1)

W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wycenę należy
sporządzić wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych
przez Zamawiającego.

2)

Kalkulację wskaźników kosztów pośrednich i zysku należy wyliczyć wg formuł zamieszczonych
w wydawnictwie „Sekocenbud”.

3)

Wykonawca dokona wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz przedstawi Zamawiającemu
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót
wynikających z tych zmian.

4)

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą
na własnych wyliczeniach.

4.

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany na podstawie ust. 1 nie stanowią podstawy
do rozwiązania umowy przez strony.

5.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilości robót bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

6.

Szczegółowa lokalizacja robót określonych w ust. 1 zostanie wskazana przez Inspektora Nadzoru
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

VIII.

ODBIORY ROBÓT
§ 10

1.

Wszelkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą na zasadach
i w terminach określonych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem, że odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciągu 3 dni.

1a.

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 14 dni od dnia przystąpienia do
odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty są zgodne z umową. Zamawiający dokonuje
odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót Zamawiający sporządza
protokół odbioru częściowego, który podpisują strony umowy.

2.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie całkowite zakończenie wykonania zamówienia
dołączając do zgłoszenia potwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia
oraz operat kolaudacyjny.

3.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące materiały wchodzące w skład operatu
kolaudacyjnego niezbędne do dokonania odbioru:
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i książkę obmiarów,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty, świadectwa jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru,
- sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót; uwagi dotyczące realizacji
robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o zasady określone w §9 ust. 3 podpisany
przez Kierownika Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
- oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją
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Projektową lub przepisami.
- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami - art. 36a Prawa budowlanego (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu.
4.

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 2 dni od dnia
przedłożenia zgłoszenia zakończenia robót wraz kompletnym operatem kolaudacyjnym o którym
mowa w ust. 2.

5.

Zamawiający dokona odbioru robót końcowego robót w terminie do 5 dni od dnia o którym
mowa w ust. 4.

6.

Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy.

7.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych robót w terminie 14 dni od
daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża
umownego terminu zakończenia robót.

9.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji w terminie 7 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rękojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

10.

Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują
strony umowy.

11.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 7 dni od daty
odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

IX. WYNAGRODZENIE

1.

2.

-

-

§ 11
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zamówienie, określone w §1,
jeżeli nie zaistnieją okoliczności określone w § 9 ust. 1, cenę:
brutto (z VAT)
…………………………… PLN,
(słownie:……………………………………………………………………………………………………
złotych),
w tym:
a) cena netto:
…………………………… PLN,
b) podatek VAT (…..%):
…………………………… PLN.
W/w cena uwzględnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w szczególności Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, niezbędne do należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty:
oznakowania i zabezpieczenia robót,
zorganizowania zaplecza budowy z placami składowymi i magazynami,
zorganizowania zaplecza biurowego i socjalnego,
przygotowania stanowisk pracy sprzętu montażowego włącznie z wszelkimi zabezpieczeniami
np. podłoża, skarp nasypów i wykopów, skarp brzegu rzeki;
wykonania kładek lub pomostów technologicznych, uwzględniających komunikację pomiędzy obu
brzegami potoku, z dostosowaniem do ruchu pieszego, w tym wydzielić ciągi piesze w obrębie
placu budowy;
dostarczenia niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna, gaz, łączność),
pełnej obsługi geodezyjnej budowy (wytyczenie geodezyjne przedmiotu zamówienia, obsługa
geodezyjna budowy w trakcie realizacji, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej),
pełnej obsługi laboratoryjnej budowy (prowadzenie badań i pomiarów zgodnie z SST,
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-

-

sporządzanie opinii technologicznych),
związane z wykonaniem i rozbiórką rusztowań, deskowań wraz z ich projektami (jeśli będą
niezbędne);
wykonania i rozbiórki niezbędnych objazdów, dróg technologicznych,
usuwania, utylizacji i wywozu na bieżąco zbędnych materiałów pochodzących z rozbiórki, bez
względu na odległość, zapewniając maksymalny porządek na budowie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków
bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,
robocizny, materiałów i sprzętu w tym materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania
zamówienia,
niezwłocznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót,
związane z uporządkowaniem terenu budowy i przekazania go zamawiającemu w terminie,
w którym ustalony jest odbiór końcowy.

§ 12
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 11, rozliczane będzie nie częściej niż 1 raz na miesiąc,
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę i obciążających Zamawiającego.
1.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

2.

Każda faktura będzie wystawiona na kwotę ustaloną w załączonym do niej zestawieniu rzeczowo
-finansowym wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców do
dokumentów, o których mowa w ust. 2 należy dołączyć:
1) zestawienie rzeczowo-finansowe robót wykonanych przez Podwykonawcę z danej faktury
podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę,
2) kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
3) kopię dowodu zapłaty Podwykonawcy za wykonane roboty z danej faktury, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
Postanowienia powyższe mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 2 i 3 nie
biegną terminy określone w ust. 10, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 9.
Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 5 uwzględniają wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy
podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Powiatowych
w Rzeszowie.
Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1
nie może przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11.
Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać:
- jako nabywcę:
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
NIP: 813-29-19-572,
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- jako odbiorcę i płatnika:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszów
ul. Budziwojska 149.
10.

11.
12.

13.
14.

1.

Należności z tytułu faktur regulowane będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie
podatników VAT (biała lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191). Wykonawca
może
przesłać
ustrukturyzowane
faktury
elektroniczne
za
pomocą
platformy:
https://efaktura.gov.pl/ Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL o numerze 8132926589,
rozwiązanie brokera PEFexpert.
Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment.
Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT.
§ 13
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie uwag nie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia informacji.

5.

W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający
może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
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
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

1)
2)

3)

6.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
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X. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.

§ 14
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały
na okres …………. miesięcy.

2.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania
odbioru końcowego robót.

3.

Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.

XI. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1.

§15
Wykonawca zobowiązuje się zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:
- rozbieranie elementów przepustu i drogi,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zagęszczanie i profilowanie z plantowaniem mas
ziemnych oraz humusowanie z obsiewem,
- frezowanie nawierzchni asfaltowych,
- układanie warstw odsączających z kruszyw,
- układanie podbudów z kruszyw i betonów,
- układanie geosiatek szklanych,
- układanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- układanie ścieków oraz prefabrykatów betonowych,
- układanie podłoży z kruszyw i betonów pod ścieki betonowe oraz prefabrykaty betonowe,
- wbijanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- montowanie i demontaż deskowań,
- montowanie barier energochłonnych,
- układanie koszy i materacy siatkowo-kamiennych oraz kamienia wtopionego w beton,
- zbrojenie i betonowanie fundamentów przepustu,
- montowanie elementów przepustu z blach stalowych,
- montowanie studzienek ściekowych,
- wykonywanie izolacji,
- wykonywanie zasypek,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

2.

W tracie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy, dotyczących spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1.

3.

Zamawiający może żądać w szczególności przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia,
że osoby wykonujące określone w §18 ust. 1 czynności są zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w ust.1. Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia oświadczenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

4.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia określonego w ust.1,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5.

Niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a także opóźnienie
w przekazaniu oświadczenia określonego w ust. 3 skutkować będzie sankcjami określonymi
w § 18.
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XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 16
1.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na
rzecz Zamawiającego w formie …………………………………

2.

Zabezpieczenie stanowi 5% ceny brutto określonej w ofercie, tj. ................. PLN.
1) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia, tj. …………………… PLN w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 %
wysokości zabezpieczenia, tj. ………………. PLN.
3) Kwota, o której mowa w pkt 2 będzie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

3.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

XIII.

KARY UMOWNE

§ 17
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
1) opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień
opóźnienia;
2)

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,
w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;

3)

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;

4)

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia;

5)

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 PLN za każde nieprzedłożenie
umowy;

6)

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego
w §3 ust. 7 i §3 ust. 10;

7)

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
w zakresie terminu o którym mowa w §3 ust. 4, w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z §3 ust. 11;

8)

nieprzedłożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób, o którym mowa w §17 ust.3 – w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

9)

za stwierdzone w trakcie kontroli niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób
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wykonujących czynności określone w § 16 ust. 1 – w wysokości 100,00 PLN za każdą osobę;
10)

za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji określonych w
– w wysokości 100,00 PLN za każde stwierdzenie niedopełnienia obowiązku;

§

3

ust.

13-14

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
przekraczającej termin 14 dni Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na
usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

4.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczającego 7 dni Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na
usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

5.

W przypadkach określonych w ust. 3 lub 4 koszty pokrywane będą w pierwszej kolejności z kwot
pozostawionych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV.

ZMIANY UMOWY

§18
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1.
1)

a)

b)

sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją,
w przypadku:
wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie
przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy,
wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów,
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

2)
a)
b)

zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy w przypadku:
urzędowych zmian podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku,
zmiany zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §9
umowy,

3)
a)

zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
zwiększenia zakresu robót o wartość do 15% wartości zamówienia podstawowego - termin będzie
wydłużony w proporcji – 3 dni za każdy 1% zwiększenia zakresu robót w zaokrągleniu do 1 dnia
w górę,
wystąpienia wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,
wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie
zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,

b)
c)

4)

5)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości
pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 5 i § 6 umowy.
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3.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.

XV.

1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 20
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
informacji o poniższych przypadkach:

1)

Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 7 ust. 1;

2)

Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 15 dni od daty przekazania terenu robót;

3)
4)

Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej
niż 15 dni;
czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie, lub podmiot
dla którego Wykonawca nie przedłożył umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych
w § 3;

5)

Funkcję Kierownika robót sprawuje inna osoba niż wskazana w §6 niniejszej umowy.

6)

Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

7)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z prawem,
obowiązującymi właściwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej bądź niniejszą umową;

8)

powstanie zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych lub innych
tytułów o całkowitej wartości 10% ceny umownej brutto;

9)

wystąpi konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5% wartości umowy.

2.
1)

2)
3)

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie
zaplecze robót przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzęt i materiały zgromadzone na
terenie robót;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy;
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

3.

Uzgodniony przez obie strony protokół inwentaryzacji robót, będzie podstawą do rozliczenia
finansowego wykonanego zakresu robót zgodnego z pozycjami kosztorysu ofertowego.

4.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI.

INFORMACJE DODATKOWE

§ 21
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

47

SIWZ – 1416R remont przepustu w m.Nowy Borek

§ 22
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 23
Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.
§ 25
Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 26
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Rozdział 5 – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
z art. 13 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 (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
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”, Zamawiający informuje, że:
•
•

•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149,
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości
Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035
prowadzonym 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 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 Organu nadzorczego, 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.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej
lub z uwagi na ważne względy interesu Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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