Rzeszów, dnia 15.09.2022 r.
ZDP-6-DZ/372/R/11/2022

Zarząd Dróg Powiatowych
w Rzeszowie
35-317 Rzeszów
ul. Budziwojska 149
ogłasza postępowanie na realizację zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych
na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz

Przedmiot zamówienia

1.
1)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz.

2)

Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3)

Zamawiający nie dopuszcza wykonania robót przy udziale podwykonawców.

4)

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
•
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
•
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów,
•
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

2.

Termin realizacji całości zamówienia – do dnia 15 listopada 2022 r.

3.

Opis sposobu obliczenia ceny.
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 złotych polskich (PLN) cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a cena oferty brutto dodatkowo słownie.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu kosztorysu
ofertowego.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w pkt 1 oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceny jednostkowe netto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

4.

Opis sposobu złożenia oferty.
Ofertę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149
lub przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@zdp.rzeszow.pl
w terminie do dnia 21.09.2022 r.
do godz. 1200.
Do formularza oferty należy dołączyć:
•
•
•
•

5.

wypełniony kosztorys ofertowy;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik;
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór w załączeniu)

Informacje dodatkowe
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wykonawca jest związany ofertą do 15 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie dróg.
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6.

Wykluczenie z postępowania:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek
z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, a mianowicie:
1)

2)

3)

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3;
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5.
Wykluczenie o którym mowa pkt 5 może nastąpić na każdym etapie postępowania.

7.

Wybór oferty
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty na piśmie lub drogą elektroniczną.
Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną, zostanie zawarta umowa na piśmie – wzór umowy
w załączeniu.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży (kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem):
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg.

Załączniki:
- klauzula informacyjna
- formularz oferty
- formularz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
- wzór umowy
- dokumentacja projektowa
- STWiORB

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie
mgr inż. Marek Radion
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KLAUZULA INFORMACYJNA
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, email: iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.

•

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem pn.

Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz

•

•
•
•
•

•

*

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
(ZDP w Rzeszowie), Kancelaria Prawna świadcząca usługi dla ZDP w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz zgodnie
z kategorią archiwalną Rzeczowego Wykazu Akt;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
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 Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, celu ochrony praw.
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……………………………
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/
NIP: ……………………..
REGON: ……………….
Tel. ……………………..
e-mail ……………….……

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

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn:
Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz
1.

Oferuję wykonanie w/w zamówienia za cenę:

a)

netto: ………………………………..……….. zł

b)

podatek VAT ( …..%): ……….……………..……….. zł

c)

brutto (z podatkiem VAT): ………………….. zł

Słownie cena brutto zł: ……………………………………………………………………………………………
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją dot. przedmiotu zamówienia oraz Istotnymi
Postanowieniami Umowy, nie wnoszę do nich zastrzeżeń i przyjmuję warunki w nich zawarte,
a w szczególności:
Oświadczam, że zamówienie wykonam w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.
Oświadczam, że przyjmuję warunki płatności określone w zaproszeniu i wzorze Umowy, tj. Płatność
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
Oświadczam, że przyjmuję zasady rękojmi i gwarancji na zrealizowane zamówienie określone
we wzorze Umowy tj. Okres gwarancji i rękojmi 24 miesiące od daty zatwierdzenia protokołu
zdawczo-odbiorczego.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
Oświadczam, że funkcję kierownika budowy będzie pełnił p. …………………………….
Oświadczam, że w/w osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie dróg.
Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 15 dni od upływu terminu
otwarcia ofert.
Zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia, do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy.

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

..................................................
/Nazwa i adres Wykonawcy/

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz
Lp.

Podstawa
wyceny

Opis i wyliczenia

1

D-01.00.00

Roboty przygotowawcze

1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach drogowych, trasa dróg w
terenie równinnym wraz z geodezyjnym
operatem powykonawczym
Roboty ziemne

2

D-02.00.00

2.1

D-02.01.01

2.2

D-02.01.01

2.3

D-02.03.01

2.4

D-02.03.01

Wykopy z załadunkiem ręcznym,
transportem i utylizacją, kategoria
gruntu III- przez analogię
Wykopy ręczne na odkład , kategoria
gruntu III
Ręczne formowanie nasypów, ziemia z
odkładu, kategoria gruntu III-IV
Plantowanie (obrobienie na czysto),
skarpy i korona nasypów, kategoria
gruntu I-III
Odwodnienie korpusu drogowego

Jednostka
miary

Cena
Ilość
jednostkowa
jednostek
w PLN

km

0,148

m3

12,4

m3

13

m3

13

m2

50

3

D-03.00.00

3.1

D-03.03.01a

kalk. indywid. dostawa i montaż
geowłókniny do drenaży GRK3

m2

100

3.2

D-03.03.01a

Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie,
kruszywo naturalne frakcji 4/16

m3

7

3.3

D-03.03.01a

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw
sztucznych, w zwojach, Dn·70·mm z
podłączeniem do studni chłonnych

m

50

Przewierty maszyną do wierceń
poziomych WP 15/25, do 20·m, rurami
Dn·150-250·mm, grunt kategorii III-IV

m

10

Przeciąganie
rurociągów
Fi100
prowadzonych w rurach ochronnych z
podłączeniem do studni chłonnej

m

10

Studnia chłonna z rur z tworzywa
sztucznego Fi300 wykonane metodą
studniarską, grunt kategorii III,
głębokość 2,5. studnia zwieńczona
kratą wpustową żeliwną podwórzowąprzez analogię

szt

2

3.4

3.5

3.6

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

Wartość netto
w PLN

5

4

D-04.00.00

Podbudowy

4.1

D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane ręcznie, kategoria gruntu
II-IV
Roboty wykończeniowe

5

D-06.00.00

5.1

D-06.01.01.66
D-09.01.01

6

D-08.00.00

6.1

D-08.01.01

Umocnienie skarp płytami bet.
ażurowymi wraz z zahumusowaniem
otworów i obsianiem trawą
Elementy ulic

Ławy z mieszanki betonowej B-15 z
oporem
6.2
D-08.05.01
Ścieki z elementów betonowych - pkt. 3
decyzji
Wartość NETTO w PLN

m2

35

m2

10

m3

1

m

25
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Oferty

ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT RZESZOWSKI - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149
……………………………
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834)
zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu agresji”.

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu
agresji” na podstawie którego z postępowania wyklucza się:
1)

2)

3)

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji;
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu
agresji;
wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu agresji.

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

Data: ..................................................
.....................................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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PROJEKT UMOWY
(R/../……….)

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

....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 tysięcy złotych
została zawarta umowa następującej treści:

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania zamówienia
pn.:
Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz

1.

2.

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

3.

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

Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1 do umowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumentacja Projektowa.
Obowiązujące prawo, właściwe normy oraz zasady wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej.

II. PODWYKONAWSTWO
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców.

III. MATERIAŁY BUDOWLANE

1.
2.

§3
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
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 ze zm.),
właściwym obowiązującym normom oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3.

Materiały z rozbiórki należy usunąć przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699).

IV. KADRA TECHNICZNA

robót

określonych

§4
w §1 sprawować

1.

Nadzór nad realizacją
p. Paweł Misiur.

będzie

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.

5.

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

6.

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 Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa
robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

7.

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.

Inspektor

Nadzoru

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.

§5
W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy terenu robót.

2.

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.
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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.

7.

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do:

1)

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia
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.

VI. TERMIN REALIZACJI
§6
Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 – do dnia 15 listopada 2022 r.

VII. ZMIANA ZAKRESU ROBÓT

1.

§7
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
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1)

2)
3)

4)

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

VIII.

1.

ODBIORY ROBÓT

§8
Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

2.

Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni po
zgłoszeniu zakończenia wykonania całości robót objętych umową.
Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru wykonanych robót
Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy.

3.

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.

4.

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.

5.

Po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy
odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który
podpisują strony umowy.

6.

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

IX. WYNAGRODZENIE

1.

§9
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zamówienie, określone w §1, jeżeli
nie zaistnieją okoliczności określone w § 7 ust. 1, cenę:
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brutto (z VAT)
……………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………, w tym:
a) cena netto:
……………… zł,
b) podatek VAT 23%:
………………. zł.
2.

1.

W/w cena uwzględnia wszystkie wymagania Kosztorysu ofertowego, oraz obejmuje wszelkie koszty,
niezbędne do należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 10
Podstawą wystawienia faktury, jest protokół odbioru końcowego robót podpisany
Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

przez

2.

Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w załączonym do faktury
zestawieniu rzeczowo-finansowym wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę,
sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Rzeszowie.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy oraz
cen jednostkowych określonych na podstawie § 7 ust. 3, o ile wystąpią opisane tam okoliczności.

4.

Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać:
- jako nabywcę:
Powiat Rzeszowski,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów
NIP: 813-29-19-572,
- jako odbiorcę i płatnika:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,
35-317 Rzeszów,
ul. Budziwojska 149.

5.

Należności z tytułu faktury 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.

6.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca może przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy:
https://efaktura.gov.pl/ Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL o numerze 8132926589, rozwiązanie
brokera PEFexpert.

7.

Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment.

8.

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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT.

X. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały
na okres 24 miesięcy.
12

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. KARY UMOWNE
§ 12
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
1) zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki;
2)

zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,
w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad;

3)

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

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.

XII.

ZMIANY UMOWY

§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1.
1)
a)
b)

zmiany ceny określonej w §9 ust.1 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 §7,

2)
a)

zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
zwiększenia zakresu robót - termin będzie wydłużony o ilość dni wynikającą ze wzoru:
T= Z x D
gdzie:
T - ilość dni o które zostanie wydłużony termin wykonania określony w umowie podstawowej,
Z - procent zwiększenia wartości zamówienia w stosunku do wartości określonej w umowie,
D – ilość dni na realizację zamówienia określona w umowie podstawowej.

b)
c)

3)

Ilość dni T będzie zaokrąglana do 1 dnia w górę.
Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zwiększonego zakresu robót.
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,
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
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zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;
4)

2.

zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości pełnienia powierzonej funkcji
na zasadach określonych w § 4.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez
stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.

XIII.

1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 14
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:

1)

Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót;

2)

Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej
niż 7 dni;

3)

czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie.

4)

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach;

5)

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

6)

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

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.

XIV.

INFORMACJE DODATKOWE

§ 15
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy,
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 16
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz
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udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 17
Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy, mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.
§ 19
Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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