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            Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 
                   Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin  
                        www.zdpznin.nbip.pl  
                        tel./fax. (52) 30 20 668 

 

 
DT 2410.35.2020 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.350.000 euro                          
w przetargu nieograniczonym pn.: 

 

 
„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – 

Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; 

nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000                    

do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno                         

od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem …………… zamieszczone w dniu ………………… wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego a także na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
 
                                                  

                                                        Opracował: 
Marcin Szkatulski 

 
 

……………………………………. 

 
                                                      Zatwierdził: 

           Zastępca Dyrektora ZDP Żnin  
                                                        Adrian Kubicki   

 

 
……………………………………. 

 
Podgórzyn, dnia 22.12.2020 r. 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  
 

1.1  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  z/s w Podgórzynie  

1.2  adres: Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

1.3  tel/fax: 52- 30-20-668 

1.4  adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zdpznin.nbip.pl 

1.5  Adres poczty zamawiającego: zdp@znin.pl  

1.6  dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 

 

II. Tryb udzielania zamówienia.  
 

2.1  Tryb udzielania zamówienia: przetarg  nieograniczony. 

2.2  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej 

dalej Pzp”, aktów Wykonawczych do ustawy Pzp oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740 z późn. zm.). 

2.3  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

[zwana dalej SIWZ]: 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych [zwana dalej 

Pzp] (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę                   

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2453), 

• Rozporządzenie Ministra rozwoju i Finansów z dnia  16 grudnia 2019 r.            

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2450). 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w miejscu publicznie dostępnym w  siedzibie 

Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych i na 

stronie internetowej www.zdpznin.nbip.pl 

 

 

 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
mailto:zdp@znin.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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III. Informacje ogólne. 

 

3.1  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie   

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności                              

i przejrzystości. 

3.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych               

w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

3.4  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

3.6  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7  Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3.8  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

3.9  Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

3.10 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp, jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka                                      

w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; 

nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000                    

do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno                         

od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

na łącznej długości 11,430 km i powierzchni 59 503,50 m2 
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Na przedmiot zamówienia składa się :  

 

Droga nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km:  

• frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg i połączeniach 

nawierzchni do gr. 4 cm z miejscowym wykorzystaniem destruktu na utwardzenie 

poboczy,  

• mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 

0,5 km/m2,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości                             

5 cm z transportem masy  z wytwórni w miejsce wbudowania. 

 

Droga nr  2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000                               

do km 0+620 o dł. 0,620 km: 

• frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg i połączeniach 

nawierzchni do gr. 4 cm z miejscowym wykorzystaniem destruktu na 

utwardzenie poboczy, 

• rozbiórka istniejącego krawężnika, 

• ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 i 15x30x100 na ławie betonowej 

z oporem, 

• mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 

0,5 km/m2,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości                        

5 cm z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania, 

• regulacja pionowa wpustów deszczowych i studni kanalizacji sanitarnej. 

 

Droga nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000                    

do km 2+840 o dł. 2,840 km; 

 

• frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg i połączeniach 

nawierzchni do gr. 4 cm z miejscowym wykorzystaniem destruktu na 

utwardzenie poboczy,  

• mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 

0,5 km/m2,  



S t r o n a  | 5 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.35.2020 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości                    

5 cm z transportem masy  z wytwórni w miejsce wbudowania. 

 

Droga nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964                                       

o dł. 1,700 km: 

 

• frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg i połączeniach 

nawierzchni do gr. 4 cm z miejscowym wykorzystaniem destruktu na 

utwardzenie poboczy,  

• mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 

0,5 km/m2,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości                     

5 cm z transportem masy  z wytwórni w miejsce wbudowania. 

 

Droga nr  2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700                        

o dł. 2,700 km” 

 

• frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach dróg i połączeniach 

nawierzchni oraz przy krawężniku do gr. 4 cm z miejscowym wykorzystaniem 

destruktu na utwardzenie poboczy,  

• mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową K-60% w ilości 

0,5 km/m2,  

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o średniej grubości                     

5 cm z transportem masy  z wytwórni w miejsce wbudowania. 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  kosztorys ofertowy. 

Jeżeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione 

wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące 

od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
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zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” 

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte                 

w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych                      

i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 

uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.                  

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

4.2   Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. 

4.3   W terminie 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca/Podwykonawca bez 

wezwania Zamawiającego dostarczy oświadczenie dotyczące 

pracowników zatrudnionych na umowę o prace przy realizacji zadania 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.  

4.4   Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia                                                                               

które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 

z innowacyjnością lub zatrudnieniem szczegółowo opisanych w art. 29 ust. 4 Pzp. 

4.5   Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzał dialogu 

technicznego. 

4.6   Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

4.7   Wykonanie robót budowlanych: 

a) realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być 

zgodna z: Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ, 

kosztorysem ofertowym oraz projektem umowy. W sprawach 

nieuregulowanych należy stosować się do obowiązujących warunków 

technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego 

oraz sztuki inżynierskiej. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone, 
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jeżeli odbiór nastąpi bez wad, zostaną zakończone wszystkie prace wchodzące 

w przedmiot zamówienia, 

b) Wykonawca zapewni dostawę na budowę i wbudowanie mieszanki mineralno-

bitumicznej w terminach i ilościach zawartych w harmonogramie robót, 

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów                    

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie                            

w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 

Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu wcześniejszym dokumenty w dniu 

zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde żądanie Zamawiającego                       

i Inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji 

materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego 

podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego 

wykorzystania tych materiałów lub odpadów, 

e) wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

f) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach określonych w załączniku 

nr 11 do SIWZ, poprzez wystawienie w formie papierowej karty gwarancji 

jakości wykonanych robót, 

g) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia, zgodnie z obowiązującymi               

w tym zakresie przepisami, projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

zatwierdzenia i stosowania go przy realizacji zadania, 

h) Zamawiający będzie kontrolować ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas 

układania warstwy ścieralnej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania 

zewnętrznego (WZ) na terenie budowy oraz na podstawie zestawienia 

zbiorczego z wagi dla każdego odcinka oddzielnie (pkt 4.1). 

4.8  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

a) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę kosztorysową 

obejmującą zakres rzeczowy określony w kosztorysie ofertowym, wytycznych         

i zaleceniach określonych w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, 

b) podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie warstwy 

ścieralnej będzie iloczyn powierzchni (m2) i przyjętej stawki (zgodnie                        

z kosztorysem ofertowym), która określa koszt ułożenia mieszanki AC 8S  na 

powierzchni 1 m2  o zbadanej gęstości  objętościowej mieszanki mineralno-

asfaltowej  dla nawierzchni o grubości 5 cm (w zależności                                         

od modernizowanego odcinka). Ilość wbudowanej mieszanki mineralno-
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asfaltowej musi być równa lub wyższa iloczynowi powierzchni (m²) i ciężaru                  

1 m² warstwy MMA o grubości 5 cm (w zależności od modernizowanego 

odcinka). Potwierdzeniem ilości wbudowanej MMA są dokumenty wydania 

zewnętrznego (WZ) oraz wydruk z systemu wydanej mieszanki z wytwórni 

mieszanek mineralno-asfaltowych,   

c) przedmiot zamówienia będzie finansowany: 

• w 100 % ze środków własnych,  

d) wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną kosztorysową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, które wynika swoim zakresem rzeczowym z niniejszej SIWZ          

i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia 

ceny oferty, 

e) podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie kosztorys 

ofertowy opracowany na podstawie zakresu rzeczowego określonego                     

w niniejszej SIWZ, 

f) Zamawiający dokona jednej płatności po zakończeniu i odebraniu przedmiotu 

zamówienia, 

g) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego 

odebranych robót, 

h) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia                

tj. roboty budowlane będą odebrane a przedmiot zamówienia będzie spełniał 

warunki wynikające z jego przeznaczenia. 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

 

5.1 Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić nie później niż 15 kwietnia 

2021 r. Przez rozpoczęcie robót budowlanych Zamawiający rozumie układanie 

nawierzchni, a nie prace polegające na wyłanianiu Podwykonawców, trasowaniu, 

opracowaniu projektu organizacji ruchu itp. 

5.2 Szczegółowa kolejność modernizowanych odcinków wyznaczy Zamawiający w dniu 

przekazania terenu. 

5.3 Termin zakończenia robót: do 30 czerwca 2021 r.  

5.4 Wykonawca powinien tak planować wykonawstwo robót, aby przed ww. terminem 

mieć rezerwę czasu na: wykonanie wymaganych pomiarów i badań 

sprawdzających, opracowanie operatu kolaudacyjnego, sprawdzenie 

opracowanych dokumentów przez nadzór Zamawiającego. 
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VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego                       

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. 

 

VII. Informacje dotyczące realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawców.  
 

7.1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. ułożenie nawierzchni 

bitumicznych. 

7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

7.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców (o ile są już znane).  

7.4 W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia,                 

a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym                     

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp                  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 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 zmówienia. 

7.6 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 
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lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy. 

7.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec  danego Podwykonawcy zachodzą 

podstawa wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7.8 Informacje zawarte w pkt. 7.6 i 7.7 dotyczą również dalszych Podwykonawców. 

7.9 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

8.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej  o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

8.2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

8.2.3 Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Doświadczenie zawodowe 

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że wykonali należycie                       

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej trzy   

roboty budowlane dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu 

lub modernizacji dróg gdzie w zakres wchodziło ułożenie nawierzchni        

z betonu asfaltowego bądź mieszanki grysowo – mastyksowej SMA, 

warstwy wiążącej lub ścieralnej na powierzchni minimum 15.000,00 

m2 dla każdej roboty osobno oraz załączyli dowody potwierdzające,                       

że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone.  

  Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu 

wykonanych robót budowlanych i dowodów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
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  Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa                       

w zdaniu wcześniejszym. 

b) Potencjał techniczny 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym 

potencjałem technicznym: 

• frezarką do nawierzchni – 1 szt., 

• skrapiarką do emulsji - 1 szt., 

• układarką gąsienicową do nawierzchni asfaltowych z elektronicznym 

sterowaniem równości układanej warstwy - 1 szt., 

• walec drogowy odpowiedni dla zagęszczenia betonu asfaltowego - 2 szt. 

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu                        

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

c) Kadra techniczna 

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami,                         

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności drogowej z doświadczeniem zawodowym minimum                  

5 letnim na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót. 

   Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu                        

osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

8.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                             

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. 

8.5 Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 
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podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres                  

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot                

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

8.6 Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                   

na spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa                   

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-2 Pzp. 

8.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których                 

te zdolności są wymagane. 

8.8 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się                                

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

8.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim 

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

8.10 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 

IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                     

w postępowaniu. 
 

9.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się 

dwuetapowo.  

Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się 

na podstawie informacji zawartych w „oświadczeniu o spełnieniu warunków 
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udziału w postępowaniu załącznik nr 4 i „oświadczeniu o nie podleganiu 

wykluczeniu” załącznik nr 3 do SIWZ (art. 25a ust.1 Pzp). 

Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie                  

na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie Oświadczeń (art. 26 ust.2 Pzp). 

9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału                      

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia                 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków                      

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia wezwać 

Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia  wszystkich lub 

niektórych oświadczeń i 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 (art. 26 ust.2f Pzp). 

9.4 Zamawiający wezwie Wykonawców którzy: 

a) nie złożyli Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych                                   

do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania, 

b) nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa   

do ich złożenia  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo                        

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

9.5 Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 

Pzp. 
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X. Przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć  

Wykonawcę: 

 

10.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne                     

(Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono,                      

z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn.zm.); 

10.2 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa 

jego uczciwości, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

10.3 Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał    

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

A) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu               

z postępowania 

 

WYKONAWCY WINNI PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 

11.1 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania załącznik nr 3                    

i oświadczenie dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu                 
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załącznik nr 4  stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:  

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                       

w postępowaniu: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych 

podmiotów; 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                       

o zamówienie; 

c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom                    

na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy 

wypełnić odrębne oświadczenia dla tych Podwykonawców. 

11.2 Dokumenty wskazane w ppkt a, b i c pkt 11.1  muszą potwierdzać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie                            

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału                               

w postępowaniu; 

11.3 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści 

ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie 

wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

11.4 Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 8. 

B) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (niżej 

wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty). Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia): 

11.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 



S t r o n a  | 16 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.35.2020 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

C) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie okoliczności                    

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

 

11.6 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich                

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie                    

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                 

i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                                  

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie                              

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,     

o których mowa są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli                       

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzających 

spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. a – załącznik nr 5. 

11.7 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją                         

o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzających spełnienie 

warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. b – załącznik nr 7. 

11.8 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją      

o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającymi spełnienie 

warunku opisanego w pkt 8.2.3.ppkt. c – załącznik nr 6. 

 

D) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                 

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

Nie dotyczy 

 

11.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.5, 11.6  
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i 11.7 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione                      

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                        

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                  

w postępowaniu. 

11.10 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

powyżej 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. 

11.11 Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.12 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane             

są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał 

uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                         

z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.13 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                  

na język polski. 
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11.14 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania                            

po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

11.15 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie 

wymagane informacje. 

11.16 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

11.17 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty  

niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                      
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się            
z Wykonawcami. 

 

12.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie 

pisemnej. 

12.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania                    

się z Wykonawcami: 

a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 

b) operator pocztowy; 

c) kurier; 

d) osobiste doręczenie. 

12.3 W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane 

na piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą               

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin, faks 52 30 20 668 lub na adres                 

e-mail marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl.  

mailto:marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl
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12.5 Zamawiający jest zobowiązany 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. 

12.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 12.5. 

12.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza                    

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl 

12.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

12.9 Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania                          

się  z Wykonawcami są: 

Adrian Kubicki  - Zastępca Dyrektora  

Marcin Szkatulski – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,  tel. 52-30-20-668. 

12.10 W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących 

niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.11 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl a także przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku, 

gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

12.12 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem                    

lub drogą elektroniczną przed pisemnym dostarczeniem uważa się za złożone                     

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu                     

na ich składanie. 

12.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                

na podstawie artykułu 23 Pzp, wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych 

wymienionych  w pełnomocnictwie. 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
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12.14 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony 

internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania                  

w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia 

otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. 

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie dla 

Wykonawców wiążące. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
13.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł                       

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania 

ofert. 

13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.). 

13.3 Wadium wnoszone: 

a) W pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

nr 32 8181 0000 0001 4863 2000 0003 - z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: (wadium na zadanie „Modernizacja dróg powiatowych                         

numer postępowania DT 2410.35.2020) 

b) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaleca się  

dołączyć do oferty, 

c) wnoszone w pozostałych formach - należy załączyć w formie oryginału                     

do oferty. 

13.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

13.5 Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

13.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 
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a) nazwa i adres Zamawiającego –  

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 

62a , 88-400 Żnin,  NIP: 562-15-38-164 

b) określenie przedmiotu zamówienia, 

c) nazwę i adres Wykonawcy,  

d) termin ważności. 

13.7 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 8.01.2021 r. do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców 

składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 

13.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania,             

a jego oferta zostanie odrzucona. 

13.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

13.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom                               

po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

13.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa                                     

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium 

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. 

13.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 13.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13.13 Wadium winno być ważne przez okres związania z ofertą. 

 

XIV. Termin związania z ofertą  

 

14.1 Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania 

ofert. 

14.2 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 niż 60 dni. 
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14.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

14.4 Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

14.5 Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz              

z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

14.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO 

orzeczenia. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

15.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi                 

w niniejszej SIWZ. 

15.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15.4 Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę                    

lub osoby do tego uprawnione.  

15.5 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez 

osobę do tego uprawnioną. 

15.6 Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony                 

z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

15.7 Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo                 

do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo przez notariusza.  

15.8 Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 

przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.  

15.9 Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. 

15.10 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga 
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się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania 

oferty. 

15.11 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

15.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez Wykonawcę. 

15.13 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

15.14 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

15.15 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne    

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913) rozumie się 

nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania               w 

celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia 

Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Wykonawca w szczególności 

nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw.              

z art. 86 ust.4  Pzp) 

15.16 Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 1, 

b) kosztorysu ofertowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 2, 

c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3,  

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 4,  
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e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. Pzp) 

(jeżeli dotyczy), 

f) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

g) potwierdzenie wniesienia wadium 

15.17 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił 

wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.18 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                         

w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego i zawierającym oznaczenia: 

 

15.19 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak           

i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak 

oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 

należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

15.20 Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem 

“wycofanie”. 

15.21 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

Nazwa i adres Zamawiającego                                              Nazwa i adres składającego ofertę 
 
Oferta – Przetarg na: 

 
„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo 

od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – 

Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 
Nie otwierać przed 08.01.2020 r. godz. 10:15. 
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15.22 Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa 

jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem                 

art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.23 Zaleca się aby oferta była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie i miała ponumerowane wszystkie strony. 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

16.1 Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego tj. Podgórzyn 

62a, 88 – 400 Żnin (sekretariat). 

16.2 Termin składania ofert upływa w dniu 8.01.2021 r. godzina 1000. 

16.3 Złożone oferty zostaną zarejestrowane (dzień i godzina). 

16.4 W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin 

dostarczenia oferty wysłanej przez Wykonawcę drogą pocztową lub kurierem. 

16.5 Oferta złożona po wyznaczonym terminie do  składania ofert zostanie zwrócona 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.6 Termin otwarcia ofert: w dniu 8.01.2021 r. godzina 1015. 

16.7 Miejsce otwarcia ofert siedziba Zamawiającego – świetlica. 

16.8 Otwarcie ofert jest jawne. 

16.9 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                 

a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji.  

16.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; nazwy firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny, okresy gwarancji jakości.  

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 
17.1 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu oferty. Ceną oferty 

jest cena brutto. 

17.2 Cena oferty winna uwzględniać wszelkie niezbędne nakłady i koszty pozwalające 

osiągnąć cel oznaczony w umowie, której wzór stanowi integralną część SIWZ,                 

a w szczególności: 



S t r o n a  | 26 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.35.2020 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

➢ formę wynagrodzenia kosztorysowego, na podstawie iloczynu faktycznie robót 

ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego i odpowiadających im 

cen jednostkowych niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 

➢ Wykonania  zobowiązań wynikających z umowy w szczególności terminu realizacji 

zamówienia, odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 

zakresu i jakości robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

17.3 Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich                               

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.5 W celu prawidłowego wyliczenia oferty, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonać  

następujące czynności: 

a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty, 

b) w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego wzoru 

załącznik nr 2 SIWZ wpisać ceny jednostkowe dla każdej pozycji kosztorysowej. 

Cena jednostkowa jest ceną netto wyrażoną w polski złotych z dokładnością                 

do dwóch miejsc po przecinku, 

c) w kosztorysie ofertowym wpisać wartość robót netto dla każdej pozycji 

kosztorysowej, która wynika z iloczynu ilości jednostek miary i odpowiadającej                

im ceny jednostkowej, 

d) w kosztorysie ofertowym wyliczyć i wpisać wartość kosztorysową robót netto dla 

całego zamówienia, która stanowi sumę wartości netto każdej pozycji 

kosztorysowej i wpisać ją liczbowo w odpowiednie miejsce formularza, 

e) Wyliczyć cenę brutto wykonania całego zamówienia i wpisać ją liczbowo i słownie 

w odpowiednie miejsce formularza. 

17.6 Zamawiający nie narzuca sposobu obliczania ww. kosztów. 

17.7 Zakłada się, że Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszystkie dane udostępnione  

przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

17.8 Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

17.9 Zawiadomienie o dokonanych poprawkach: o dokonanych poprawkach Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokonane 

poprawki oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje 

konsekwencje w ocenie oferty, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców 

akceptacji poprawionych oczywistych omyłek, które wskazano w pkt 17.8 ppkt a i b. 

17.10 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                  

do przedmiotu zamówienia, co może budzić wątpliwości co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%                    

od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia                 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r.                     

poz. 2207), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 
 

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)  

b) Okres gwarancji jakości- waga kryterium 40 % (max 40 pkt.) 
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18.2 Opis kryterium „Cena” 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto                 

za wykonanie przedmiotu zamówienia  wpisanej przez wykonawcę w formularzu 

oferty. 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób:  

                Cn 

       C =         x 60  
                Cb 

        

          Gdzie: 

           Cn  - najniższa cena z pośród nieodrzuconych ofert 

  Cb   - cena oferty badanej  

 

18.3 Opis kryterium „okres gwarancji jakości” 

Kryterium okres gwarancji jakości będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu 

okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Minimalny 

okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 

miesięcy. 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, 

wymagany przez Zamawiającego. Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji                       

w druku OFERTA będzie traktowany przez Zamawiającego jako 36 miesięczny okres 

gwarancji. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny 

zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie                       

z Wykonawcą. 

               To  
       T =         x 40  

               60 
 

Gdzie: 

    To  - termin okresu gwarancji zadeklarowany w ofercie badanej 

  60   - najdłuższy zadeklarowany okres gwarancji w ofercie 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
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18.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największa liczbę 

punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

P=C+T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów w kryterium cena  

T – liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości 

18.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,                       

że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę punktów. Zamawiający, spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

 

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

publicznego. 
 

19.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), 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; 

19.2 Informacje, o których mowa w pkt 19.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik      

nr 10 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się                   

od podpisania umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ust. 3 Pzp                   

(wybór kolejnej oferty) art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 

19.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

przesłane zostało w inny sposób. 
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19.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

19.5 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

a) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

b) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –

terminowo – finansowego (o ile dotyczy). 

19.6 Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

19.7 Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji               

o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                         

w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb 

samorządu zawodowego. 

19.8 Wykonawca wnosi zabezpieczenie na warunkach określonych w pkt XX i dostarcza 

Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia. Należną kwotę zabezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

 
20.1 Zamawiający, na podstawie art. 147 ust 1 ustawy Pzp, wymaga wniesienia, przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być 

wnoszone według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, określonych               

w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20.2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja musi być               

co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego bowiem tylko taka zabezpiecza interesy Zamawiającego              

w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Przed złożeniem gwarancji 

Wykonawca uzyska akceptację jej treści. Gwarancja nie może być                          

dla Zamawiającego bardziej uciążliwa niż forma pieniężna.  

Gwarancja musi zawierać: 

• nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku  

lub instytucji ubezpieczeniowej), 
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• określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją, 

• gwarantowana kwotę w PLN, 

• termin wypłaty kwoty gwarancji nie powinien przekraczać 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do wypłaty, 

• termin ważności, 

• wszelkie spory mogące wynikać z gwarancji (poręczenia) będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego  

 

Nr konta: 32 8181 0000 0001 4863 2000 0003 

 

z adnotacją:  

zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka            

w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840                                

o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 

o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000  

do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

20.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna 

należy wystawić na Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin. 

20.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny brutto podanej 

w ofercie. 

20.5 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

pozostaje do dyspozycji Zamawiającego. Zabezpieczenie  będzie zwrócone lub 

zatrzymane zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 

20.6  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. 

20.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.1., jednak zmiana formy 
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zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwróci 70 % wniesionego zabezpieczenia 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

wszystkich robót za należycie wykonane. 

20.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić 

będzie 30% wysokości zabezpieczenia. 

20.9 Kwota, o której mowa w pkt 20.8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu                  

po upływie okresu rękojmi za wady licząc od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót. 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone                   
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

ogólne warunki umowy lub wzór umowy 
 

21.1 Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy załącznik  

nr 10. 

21.2 Wzór umowy spełnia wymogi polskiego Prawa zamówień publicznych. 

21.3 Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 
XXII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 
22.1 Umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać 

wymaganiom Zamawiającego określonym w załączonym do SIWZ wzorze Umowy. 

22.2 Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

powinno być poprzedzone akceptacją projektu umowy lub zmian do projektu przez 

Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego. 

22.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

22.4 Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy                                

o Podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                         

o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
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potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej. 

22.5 Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni 

kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

22.6 Wykonawca 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. 

22.7 Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu              

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność           

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   

są dostawy i usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty 

wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni z wyłączeniem umów o podwykonawstwo              

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 

 

 

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli 

Zamawiający określa taką wartość. 
 

Nie dotyczy.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
24.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy. 

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                   

na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 
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a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne                    

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

24.7 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, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

24.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

24.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

24.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

 

XXV.   Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

Zamawiający przewiduje ich zwrot: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.   
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XXVI. Pozostałe postanowienia. 

 
26.1 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji 

Wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 

26.2 Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

w terminie 7 dni kalendarzowych bez wezwania Zamawiającego od podpisania 

umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą 

oni wykonywać zgodnie z załącznikiem nr 9. 

26.3 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

26.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

26.5 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Żninie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą 

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  

Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem 

tomasz.henzler@cbi24.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwana dalej „Ustawą Pzp”) w celu związanym z niniejszym postępowaniem               

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) 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 Pzp oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

mailto:tomasz.henzler@cbi24.pl
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

c) 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 **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) 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.  

* wyjaśnienie: 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 

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
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praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), informujemy iż: 

− 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 lub konkursu, 

− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

 
 

XXVII. Załączniki do specyfikacji. 
    

Nr załącznika  Nazwa  

1 Formularz ofertowy 

2 Kosztorys ofertowy 

3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

5 Wykaz robót budowlanych  

6 Wykaz osób 

7 Wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

9 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę  

10 Wzór umowy 

11 Karta gwarancji jakości wykonanych robót 
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Wykonawca:                                                                                                         Załącznik nr 1                                                     

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

                      Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin  

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Modernizację 

dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720                                  

o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 

do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – 

Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – 

Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – 

Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

(nazwa [firma] dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum ) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Deklarujemy wykonanie całego zamówienie w kwocie:  

brutto …………………………………………..zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………). 
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Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

3. Deklarujemy ……………… miesięczny okres gwarancji jakości za wykonany 

przedmiot zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                

i nie wnosimy zastrzeżeń. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie  

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

      Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na: 

      nr konta…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym              

w SIWZ i wzorze umowy. 

8. Zamówienie realizujemy: 

       samodzielnie  

       przy udziale Podwykonawców*   

W przypadku udziału podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę                  

Rodzaj części zamówienia powierzonego 
podwykonawcy  

Procentowa 
wartość całości 

zamówienia 
zlecona 

podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 
(o ile jest już znana, podać nazwy 

firmy Podwykonawców) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

9. Oświadczamy, że w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

  powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich dołączając pisemne  zobowiązanie,  

  nie powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich*. 

10. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

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

      Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

……………………………………………………………………………… zł brutto *. 

11. Informujemy, że jesteśmy:  

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem* 

12. W przypadku niezatrudniania na umowę o pracę zobowiązuję się do zatrudnienia              

na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę 

osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać 

będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy                                        

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłożę 

Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 9.  

13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy                          

w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

14. Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować                

na adres:………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Imię i nazwisko:………………………………………………………….telefon:………………………………………. 

Fax:……………………………………….a-mail:……………………………………………………………………………. 

15. Oferta: 

a) nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*, 

b) zawiera informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte                    

na stronach……………. oferty*. 

16. Ofertę składamy na …………………. stronach. 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                

w niniejszym postępowaniu.*  

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 

oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

[RODO - 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] 

 

18. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

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

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

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

       dnia…………………………                         

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

                                                                                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

                                                                      

*) niepotrzebne skreślić 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Wykonawca:                                                                                                         Załącznik nr 2                                                     

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin  
od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km  

 

Lp. Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Cena jedn. 
netto (zł) 

Wartość 
(zł)  

 
1. 

 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, 
połączeniach starej i nowej nawierzchni                 
z miejscowym wykorzystaniem destruktu 
na pobocza przy rozjazdach 

 

 
 

m2 

 
 

30,00 

  

 
2. 

 
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni (jezdnia + włączenia dróg) 
 

 
m2 

 
20 267,50 

  

 
 

3. 
 

 
Skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową K-60%               
w ilości 0,5 km/m2 (jezdnia + włączenia 
dróg) 
 

 
 

m2 

 
 

20 267,50 

  

 
 

4. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S o gr. średniej 5 cm             
z transportem masy z wytwórni w miejsce 
wbudowania (jezdnia + włączenia) 
 

 
 
 

m2 
 

 
 
 

20 267,50 

  

Razem wartość netto:  
 

Podatek Vat (     %):  
 

Razem wartość brutto:  
 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka 

w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km  
 

Lp. Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Cena jedn. 
netto (zł) 

Wartość 
(zł)  

 
1. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, 
połączeniach starej i nowej nawierzchni                 
z miejscowym wykorzystaniem destruktu 
na pobocza przy rozjazdach 

 
 

m2 

 
 

35,00 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

2. Rozbiórka istniejącego krawężnika wraz  
z ławą betonową, załadunkiem i dowozem 
na miejsce składowe Wykonawcy  

 
m 

 
600,00 

  

3. Ustawienie krawężnika betonowego 
15x22x100 i 15x30x100 oraz skośnego na 
ławie betonowej z oporem z betonu                  
C-12/15 wraz z uzupełnieniem szczeliny 
pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią 
betonem. 
(rodzaj krawężnika zostanie uzgodniony z 
wykonawcą przed rozpoczęciem robót)  

 
 

m 

 
 

600,00 

  

 
4. 

 
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni (jezdnia + włączenia dróg) 
 

 
m2 

 
3 790,00 

  

 
 

5. 
 

 
Skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową K-60%               
w ilości 0,5 km/m2 (jezdnia + włączenia 
dróg) 
 

 
 

m2 

 
 

3 790,00 

  

 
 

6. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S o gr. średniej 5 cm             
z transportem masy z wytwórni w miejsce 
wbudowania (jezdnia + włączenia) 
 

 
 
 

m2 
 

 
 
 

3 790,00 

  

7. Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej 
i studni kanalizacji sanitarnej  

szt.  22,00   

Razem wartość netto:  
 

Podatek Vat (        %):  
 

Razem wartość brutto:  
 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2327C Skórki – Recz 
(odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840  

o dł. 2,840 km  
Lp. Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 
jedn. 

Cena jedn. 
netto (zł) 

Wartość 
(zł)  

 
1. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, 
połączeniach starej i nowej nawierzchni                 
z miejscowym wykorzystaniem destruktu 
na pobocza przy rozjazdac 

 
 

m2 

 
 

12,00 

  

 
2. 

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni (jezdnia + włączenia dróg) 

 
m2 

 
12 180,00 

  

 
 

3. 
 

Skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową K-60%               
w ilości 0,5 km/m2 (jezdnia + włączenia 
dróg) 

 
 

m2 

 
 

12 180,00 

  

 
 

4. 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S o gr. średniej 5 cm             
z transportem masy z wytwórni w miejsce 
wbudowania (jezdnia + włączenia) 
 

 
 
 

m2 
 

 
 
 

12 180,00 

  

Razem wartość netto:  
 

Podatek Vat (      %):  
 

Razem wartość brutto:  
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo – Recz  
w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km  

Lp. Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Cena jedn. 
netto (zł) 

Wartość 
(zł)  

 
1. 

 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, 
połączeniach starej i nowej nawierzchni                 
z miejscowym wykorzystaniem destruktu 
na pobocza przy rozjazdach 
 

 
 

m2 

 
 

10,00 

  

 
2. 

 
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni (jezdnia + włączenia dróg) 
 

 
m2 

 
8 500,00 

  

 
 

3. 
 

 
Skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową K-60%               
w ilości 0,5 km/m2 (jezdnia + włączenia 
dróg) 
 

 
 

m2 

 
 

8 500,00 

  

 
 

4. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S o gr. średniej 5 cm             
z transportem masy z wytwórni w miejsce 
wbudowania (jezdnia + włączenia) 
 

 
 
 

m2 
 

 
 
 

8 500,00 

  

Razem wartość netto:  
 

Podatek Vat (        %):  
 

Razem wartość brutto:  
 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz   
w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km   

 

Lp. Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość 
jedn. 

Cena jedn. 
netto (zł) 

Wartość 
(zł)  

 
1. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o szer. 1 m i gł. 4 cm na włączeniach dróg, 
połączeniach starej i nowej nawierzchni 
oraz przy krawężniku  z miejscowym  
wykorzystaniem destruktu n apobocza przy 
rozjazdach 

 
 

m2 

 
 

430,00 

  

 
2. 

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej 
nawierzchni (jezdnia + włączenia dróg) 

 
m2 

 
14 766,00 

  

 
 

3. 
 

Skropienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej emulsją asfaltową K-60%               
w ilości 0,5 km/m2 (jezdnia + włączenia 
dróg) 

 
 

m2 

 
 

14 766,00 

  

 
 

4. 

 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8S o gr. średniej 5 cm             
z transportem masy z wytwórni w miejsce 
wbudowania (jezdnia + włączenia) 
 

 
 
 

m2 
 

 
 
 

14 766,00 

  

Razem wartość netto:  
 

Podatek Vat (       %):  
 

Razem wartość brutto:  
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 
Suma kosztów modernizacji ww. odcinków dróg 

 

Lp. Nazwa drogi objętej 

modernizacją 

Wartość 

inwestycji 

netto  

Podatek Vat 

(        %) 

Wartość 

inwestycji  

brutto  

1. Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2304C Słabomierz – Żnin  
od km 4+150 do km 7+720  
o dł. 3,570 km 

   

2. Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka 
w m. Jaroszewo od km 0+000  
do km 0+620 o dł. 0,620 km 

   

3. Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2327C Skórki – Recz 
(odcinek Skórki – Niedźwiady)  
od km 0+000 do km 2+840  
o dł. 2,840 km 

   

4. Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2330C Laskowo – Recz  
w m. Ośno od km 2+264  
do km 3+964 o dł. 1,700 km 

   

5. Modernizacja drogi powiatowej  
nr 2344C Łysinin – Folusz   
w m. Łysinin od km 0+000  
do km 2+700 o dł. 2,700 km   

   

BRUTTO  

∑ od poz. 1 do poz. 5 

(należy wpisać w pkt. 2 formularza oferty)   

 

 

 
 
 
….………………data………………………                                                                  …………………………………………………… 

                                                                                                           (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Załącznik nr 3 

Wykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg 

powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C 

Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C 

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C 

Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz                    

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” prowadzonego przez Zarząd Dróg 

Powiatowych  w Żninie  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

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

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

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

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. w zakresie określonym w SIWZ 

 

……………………………data………………………                                            ………………………………………………… 

                                                                                             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt               

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………… 

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

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

 

……………………data………………………                                                      …………………………………………………… 

                                                                                               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………………………data………………………                                                 ………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

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

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

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

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. 

 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 

Załącznik nr 4 

 
Wykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg 

powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C 

Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C 

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C 

Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz                   

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” prowadzonego przez Zarząd Dróg 

Powiatowych  w Żninie  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w   Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu opracowanym przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Żninie 

 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

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

zamawiającego w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu 

opracowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………………………data………………………                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 
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. 

 

…………………………data………………………                                                  ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Załącznik nr 5 

Wykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Wykaz robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert 
 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720                                  

o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 

0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 

2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C 

Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 

 

Lp. 

Rodzaj robót  Wartość w PLN  

budowlanej brutto 
(zł) 

Data wykonania  Nazwa i adres 

odbiorcy roboty 
budowlanej 

(zamawiającego)  

1 2 3 4 5 

 
 
1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 

Lp. 

Rodzaj robót  Wartość w PLN  

budowlanej brutto 
(zł) 

Data wykonania  Nazwa i adres 

odbiorcy roboty 
budowlanej 

(zamawiającego)  

 
 

3 

 

 
 

 
 

 

 

   

 
1. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące robót wykazanych w zestawieniu. 
2. W przypadku gdy rozliczenie za wykonane zadania dokonane zostały w innej walucie niż PLN, 

Wykonawca dokona przeliczenia na podstawie średniego kursu złotego NBP na dzień zamieszczenia 
ogłoszenia w BZP.  

 
 
…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Załącznik nr 6 

 Wykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720                                  

o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620                          

o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840               

o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km;                           

nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

 
Nazwisko 

i imię, funkcja 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(zakres, numer 
i data wydania 

uprawnień) 

 
Doświadczenie 

zawodowe 

 
Podstawa do 

dysponowania 
osobą1 

 
Kierownik budowy/ 

Kierownik robót 
drogowych  

   

 
W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował Wykonawca do oferty należy dołączyć pisemne 
zobowiązanie innego/innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej do wykonania 
zamówienia. 
1)Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego 
(umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych 

podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Załącznik nr 7 

Wykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720                                  

o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 

0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 

2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C 

Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie zgodne z SIWZ (sprzęt, 
marka typ) 

 
Ilość sztuk 

Informacje o podstawie 
dysponowania 

( własność, pisemne 
zobowiązanie, innych 

podmiotów itp.) 

1 Frezarka do nawierzchni  
 
 

1  

2 Skrapiarka do emulsji 
 
 

1  

3 Układarka gąsienicowa do nawierzchni asfaltowych 
z elektronicznym sterowaniem równości układanej 
warstwy  
 

1  

4 Walec drogowy stalowy 
 
 

2  

 
Jeżeli w kolumnie „Informacja o podstawie do dysponowania”  Wykonawca wskazał, że polega na potencjale 
technicznym innego podmiotu zdolnego do wykonania zamówienia, to powinien dołączyć pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji wskazany sprzęt. 

 
 

 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Załącznik nr 8 

Wykonawca: 

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

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 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076, z późn. zm.)  

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720                                  

o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 

0,620 km; nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 

2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C 

Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                

o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

*Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji                      

z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie 

będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik nr 9 

 

Wykonawca/Podwykonawca: 

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

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

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

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

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Ja niżej podpisany/a działający w imieniu firmy…………………………………………………………………… 

oświadczam  że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  posiadam 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych na 

zadaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin                   

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka                               

w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki – 

Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; 

nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; 

nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 

km” 

 

…………………………data………………………                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



S t r o n a  | 56 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.35.2020 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  
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Załącznik nr 10 

 

Umowa Nr ….. (Wzór) 
 

Zawarta w Podgórzynie, w dniu ................. 2021 r. pomiędzy: 

Powiatem Żnińskim ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 562-180-39-91 

działającym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana Adriana Kubickiego – p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie                        

z/s w Podgórzynie,  przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Kamili Nowak – 

Gzubickiej,   

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

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

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

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 z późn. zm.).  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne 

pn. „Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin                             

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka 

w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C Skórki 

– Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 

km; nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 

1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 

o dł. 2,700 km” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do modernizacji obiektów budowlanych wymienionych                  

w ust. 1 zgodnie z kosztorysem ofertowym, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi dalej SST oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3. Zakres i sposób wykonania robót określają: Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (dalej SIWZ), SST, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 
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w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych                            

do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 i ust. 2, stosownie do i w zakresie 

wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia”. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy i przy użyciu sprzętu 

którym dysponuje Wykonawca. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                        

(Dz. U. z 2020 r.,  poz. 215 z późn. zm) oraz wymaganiom określonym w SST.  

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.  

4.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797                

z późn. zm.). 

 

§ 3 

1. Termin przekazania placu  budowy nastąpi na wniosek Wykonawcy,                          

w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych musi nastąpić w terminie do 15 kwietnia 

2021 r. Przez rozpoczęcie robót budowlanych  Zamawiający rozumie  układanie 

nawierzchni a nie prace polegające na wyłanianiu podwykonawców, trasowaniu, 

opracowywaniu  projektu organizacji ruchu itp. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 30.06.2021 r. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot umowy określony 

w § 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym w wysokości: 

brutto ………………………………………………………. zł  

      (słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………….). 

w tym: 

modernizacja drogi nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 4+150 do km 7+720 

o dł. 3,570 km; 

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ……….% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………). 
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w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

modernizacja drogi nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo                  

od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km  

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ……….% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………..). 

modernizacja drogi nr 2327C Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) 

od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; 

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ……….% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………….). 

modernizacja drogi nr 2330C Laskowo – Recz w m. Ośno od km 2+264 do 

km 3+964 o dł. 1,700 km; 

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ……….% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………….). 

modernizacja drogi nr 2344C Łysinin – Folusz w m. Łysinin od km 0+000                      

do km 2+700 o dł. 2,700 km; 

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ……….% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz warunki 

stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany maksymalnego wynagrodzenia 

kosztorysowego określonego w ust. 1. ani stawek przyjętych w kosztorysie                      

z zastrzeżeniem § 8.  

4. W przypadku zmiany przez organ ustawodawczy, procentowej stawki podatku VAT, 

kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio 

dostosowana. 
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od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  
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5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z umowy na 

osoby trzecie.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom oraz oświadczeń podpisanych przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców że otrzymali wymagane wynagrodzenie za zrealizowane roboty 

będące przedmiotem odbioru.  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,             

o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających                          

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

§ 5 

1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa                   

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego                       

na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 rozliczane będzie                   

na podstawie  faktury VAT wystawionej w oparciu o ceny jednostkowe ujęte                   

w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie 

wykonanych i odebranych robót w ramach Umowy stanowiące ostateczną zapłatę 

Wykonawcy. 

2. Podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą warstwy ścieralnej będzie iloczyn 

powierzchni (m2) i przyjętej stawki (zgodnie z kosztorysem ofertowym), która określa 

koszt ułożenia mieszanki AC 8S  na powierzchni 1 m2  o zbadanej gęstości  

objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej  dla nawierzchni o grubości 5 cm                            

w zależności od modernizowanego odcinka drogi. Ilość wbudowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej musi być równa lub wyższa iloczynowi powierzchni (m²) i ciężaru 

1 m² warstwy MMA o grubości 5 cm w zależności od modernizowanego odcinka drogi. 

Potwierdzeniem ilości wbudowanej MMA są dokumenty wydania zewnętrznego (WZ) 

oraz wydruk z systemu wydanej mieszanki z wytwórni mieszanek mineralno-

asfaltowych.   

3. Łączna wartość brutto robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1. 
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4. Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. 

6. Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywcę: Powiat Żniński ul. Potockiego 1, 88 – 400 

Żnin NIP: 562-180-39-91, Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie                           

z siedzibą w  Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie  

30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona 

na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzających wykonanie robót bez wad. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych, 

2) wykonanie robót dodatkowych, 

3) rezygnację z części robót. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają 

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - 

na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust 3 

niniejszego dokumentu oraz - na wniosek Wykonawcy lub z własnej inicjatywy - 

zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 Istotnych dla Stron 

Postanowień Umowy. 

 

§ 8 

1. Jeżeli roboty wynikające ze zleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami                    

§ 7 ust. 1 niniejszych postanowień, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia dodatkowo zleconych robót. 

2. Jeżeli roboty wynikające ze zleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 

niniejszego dokumentu, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen 

materiałów, sprzętu i transportu dla województwa kujawsko – pomorskiego. 
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3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 

zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

4. W przypadku rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Podstawą obliczenia wartości dla 

zrezygnowanego zakresu będą ceny jednostkowe zwarte w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy dla niewykonanej części robót. 

5. Zmniejszenie zakresu robót przez Zamawiającego nie będzie podstawą do żadnych 

roszczeń przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania zadania, 

2) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,  

3) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych 

robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania i zrealizować należyte 

wykonanie umowy, 

4) posiada zdolności finansowe, produkcyjne, doświadczenie, wiedze oraz zatrudnione 

osoby niezbędne do profesjonalnego wykonania umowy. 

 

 

§ 10 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) nieodpłatne, protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Wykonawcę, 

2) stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie 

tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne, 

3) dostarczenie dokumentów formalno-prawnych umożliwiających prowadzenie robót, 

4) zapłata należnego wynagrodzenia w terminie i warunkach określonych                         

w niniejszej umowie, 

5) kontrolowanie ilości wbudowanej masy bitumicznej podczas układania warstwy 

ścieralnej poprzez sprawdzanie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ) na 

terenie budowy, 

6) przystąpienie i dokonanie w wymaganym niniejszą umową terminie odbioru. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
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2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

SIWZ i SST, 

3) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość,  

4) zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 

przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej, 

5) zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  

i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, 

6) ponoszenie odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  

pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez 

Wykonawcę, 

7) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwanie na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów oraz odpadów, 

9) wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii, 

10) bezzwłoczne powiadamianie na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

11) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 

technicznej, 

12) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  

w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

13) wykonanie wszystkich robót objętych kosztorysem ofertowym, 

14) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST                

i SIWZ, 

15) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

16) oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu, 

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających              

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót              

w zakresie określonym postanowieniami SIWZ,  
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18) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego placu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

19) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz zanikających w terminach i w zakresie określonym              

w SST, 

20) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach                                  

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

22) koordynowanie oraz nadzorowanie robót prowadzonych przez Podwykonawców, 

23) opracowanie harmonogramu prowadzonych robót, 

24) prowadzenie dziennika budowy. 

25) posiadanie polisy posiadanie opłaconej polisy OC na kwotę minimum 1.000.000,00 

zł.  

3. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały               

i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo 

utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji 

materiałów pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego 

podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania 

tych materiałów lub odpadów. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą z dnia                 

14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność                           

za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania przedmiotu 

umowy odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie 

dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: 

• protokoły z badania wykonanej nawierzchni, 

• dokumenty potwierdzające jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

• dokumenty potwierdzające ilość wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,             

a odnoszące się do jego realizacji, 



S t r o n a  | 64 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.35.2020 

„Modernizacja dróg powiatowych: nr 2304C Słabomierz – Żnin 

od km 4+150 do km 7+720 o dł. 3,570 km; nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka w m. Jaroszewo od km 0+000 do km 0+620 o dł. 0,620 km; nr 2327C  

Skórki – Recz (odcinek Skórki – Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km; nr 2330C Laskowo – Recz  

w m. Ośno od km 2+264 do km 3+964 o dł. 1,700 km; nr 2344C Łysinin – Folusz 

w m. Łysinin od km 0+000 do km 2+700 o dł. 2,700 km” 

 

• kosztorys powykonawczy,  

• kartę gwarancyjną, opracowaną zgodnie z zapisami SIWZ. 

7. Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi nadzoru dokumentów 

wagowych (WZ) dostarczonej i wbudowanej masy bitumicznej z każdego środka 

transportu po jego przybyciu na budowę. Dokument (WZ) powinien być każdorazowo 

podpisany przez osobę odpowiedzialną za wbudowanie. 

8. Każdy dokument (WZ) misi zawierać:  

• rodzaj masy bitumicznej, 

• nr rejestracyjny pojazdu, 

• wagę tara/brutto/netto ładunku, 

• godzinę i datę wyjazdu z wytwórni, 

• temperaturę mieszanki po załadunku, 

• podpisy wydającego ładunek. 

9. Po wykonaniu każdego odcinka Kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru 

zbiorcze zestawienie wbudowanej mieszanki. 

10. Rozliczenie ilości wbudowanej mieszanki dokonane zostanie na podstawie 

przekazanych Inspektorowi nadzoru dokumentów (WZ) oraz obmierzonej 

powierzchni odcinka. 

11. Wszystkie badania przewidziane w SST będą wykonywane na koszt i przez 

laboratorium Wykonawcy.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakości wykonanych robót                     

i wbudowanych materiałów w oparciu o wyznaczone przez niego laboratorium. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany               

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby (kierownika budowy/ robót), o której mowa                   

w ofercie musi być uzasadniona 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 

i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osoby wymaganej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
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przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

4.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca lub Podwykonawca zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  zobowiązany jest 

do zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie realizacji zamówienia                                 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                             

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. Wykonawca/Podwykonawca bez wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni po 

podpisaniu umowy dostarczy oświadczenie dotyczące pracowników zatrudnionych na 

umowę o prace przy realizacji zadania zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 

 

§ 13 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 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, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

 

§ 14 

1. Zamawiający wyznacza: 

1) Na przedstawiciela Zamawiającego – Pana Marcina Szkatulskiego. 

2) Inspektor nadzoru branży drogowej ……………………………………………………………………... 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 

zobowiązań wynikających z postanowienia niniejszej Umowy. 

3. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest uprawniony do następujących działań: 

a) kontrolowania zgodności prowadzonych robót, z SIWZ, umową i warunkami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

b) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów, 

c) dopilnowania terminowości wykonania robót, 

d) kontrolowania przestrzegania przepisów budowlanych i odpowiedniego 

prowadzenia dokumentów budowy, 
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e) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji. 

4. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu 

uprawnień Inspektora Nadzoru. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych                      

w ust. 1; o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni  

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: …………………….. 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 

 

§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3.000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

2) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas robót – 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze               

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni roboczych – w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień przerwy, 

5) za nie przedstawienie w terminie 7 dni kalendarzowych oświadczenia dotyczącego 

zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik                     

do SIWZ 2.000,00 zł, 

6) za nie przedstawienie wydruku z systemu wydanej mieszanki z wytwórni 

mieszanek mineralno – asfaltowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) za nie rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 1.000,00 zł na każdy dzień 

opóźnienia, 

8) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (całości zadania), o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy,  

9) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot 

inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót 
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zgodnie z procedurą określoną w § 17 – karę umowną w wysokości 3.000,00 zł            

za każdy stwierdzony taki przypadek, 

10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna   

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek, 

11) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie, 

12) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

1.000,00 zł za każde zdarzenie, 

13) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1.000,00 zł za każde zdarzenie, 

14) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (całości zadania), o którym mowa  w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Niezależnie od ustalonych kar, strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenia mogą być dokonywane                       

po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa               

w ust. 4, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

§ 17 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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2. 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. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. 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. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej 

kopi zawartej umowy o podwykonawstwo w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopi umowy                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 

uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. 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 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający 

może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania 

umowy   o podwykonawstwo. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy. 
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10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                          

o podwykonawstwo. 

 

§ 18 

1. Odbiór przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego 

przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów 

technicznych, eksploatacji, protokoły badań i sprawdzeń. 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia go przez Kierownika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu 

umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru. 

4. Wszystkie odbiory robót (odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) 

dokonywane będą na zasadach określonych w SST. 

5. Przed odbiorem, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru                                     

tj. niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru. 

6. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odmowy dokonania 

odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin  ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych 

kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, 

4) jeżeli występują usterki, Zamawiający dokonuje odbioru i protokole wyznacza 

termin na ich usunięcie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                      

i usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

poprzednio wad i usterek. 

8. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru po upływie okresu gwarancji będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 
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§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres: 

……………….. miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji  rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, a jeżeli nie 

stwierdzono wad, to od daty odbioru. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w ww. terminie, od chwili 

upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu 

karom umownym zgodnie z postanowieniami § 16. Zamawiający ma prawo również             

w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i usterki na koszt                  

i ryzyko Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę 

potrącając należność z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Gdy 

koszty usunięcia usterek lub wad przewyższają wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni        

od daty otrzymania pisma od Zamawiającego. 

5. Strony ustalają że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji 

 

§ 20 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto za całość zadania o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego 

dokumentu, tj. kwotę …………….. zł (słownie złotych: …………………………) . 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………………………... 

3. 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. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy                        

w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatniej części przedmiotu umowy, a jeżeli nie 

stwierdzono wad, to od daty odbioru. 
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu, o którym 

mowa § 19 ust. 1. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, (o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 

w terminie stwierdzonych w trakcie gwarancji jakości wad lub jest w trakcie usuwania 

tych wad. 

 

§ 21 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót po 15.04.2021 r. lub nie przystąpił do odbioru 

placu budowy, 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

3) w przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy Podwykonawcę, 

7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

8) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub 

postanowieniami niniejszymi Umowy,  

9) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 

30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót, 
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2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                

w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę                

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie                    

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 22 

 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy 

OC na kwotę minimum 1.000.000,00 zł.  

2. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas 

prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody                      

z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia 

osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający skieruje                             

je bezpośrednio do Wykonawcy celem załatwienia. 

 

§ 23 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) w związku ze zmianą: adresu, siedziby, osób występujących po stronie 

Zamawiającego lub Wykonawcy; 
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2) w związku z poprawieniem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu   

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 

obu Stron; 

5) w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub 

sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana treści  Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony; 

6) w przypadku wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

zamówieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy; 

7) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zaniechania części robót; 

8) konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z istotnych 

powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej 

przez Zamawiającego; 

9) w wyniku wypadków powstałych w strefie robót; 

10) w przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części 

lub dziennika budowy lub dokumentacji projektowej, a opóźnienie będzie miało 

wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

11) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 

terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 

trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) 

uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie; 

12) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

2. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli 

przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zmiany do umowy prowadzone postanowieniami niniejszego paragrafu wymagają 

aneksu. 
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§ 24 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane 

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście                       

na adresy podane poniżej:    

1) dla Wykonawcy: 

Do rąk:  ……………………………………………………..  

Adres:    …………………………………………………….. 

2) dla Zamawiającego: 

Do rąk:  ………… 

Adres:   ………………………. 

z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: ………………….  i adres 

e-mail Wykonawcy:  ................................ lub fax. Zamawiającego: ……………….. i fax. 

Wykonawcy: .........................  ze skutkiem na dzień otrzymania poczty e-mail lub 

faxu przez strony pod warunkiem, że zostanie ona otrzymana przez Zamawiającego  

od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godziny 15:00 i potwierdzona listem 

poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.      

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona 

doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.  

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń. Strony niniejszej umowy zgodnie 

postanawiają, iż strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 

prawa powszechnie obowiązujące, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane. 

5. Wszelkie zmiany, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy. 

6. Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 25 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

mailto:zamowienia@gniewkowo.com.pl
mailto:spa@spa-sadowski.pl
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Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. wraz z załącznikami, 

2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

3. Specyfikacje Techniczne. 

 

Podpisy stron 

   Zamawiający:                                                                                    Wykonawca 

 

 

………………………………..                                                                          …………….………… 
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Załącznik nr 11 

 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót 
 

sporządzona w dniu ................................................... 

1. Zamawiający: ....................................................... 

2. Wykonawca ........................................................... 

3. Umowa nr z dnia .................................................... 

4. Przedmiot umowy: .................................................. 

5. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 

 

6. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją 

wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

2) Do karty gwarancyjnej dołączono wymagane przepisami dokumenty, 

dopuszczające użyte materiały i zamontowane urządzenia do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną wykonanych robót. 

4) Okres gwarancji wynosi …….. , licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 

5) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

7) Ustala się następujące terminy usunięcia wad i usterek: 

a) w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie 

wystąpienia wady lub usterki lub 

b) w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron. 

8) Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie. 

9) W przypadku usunięcia wad lub usterek okres gwarancji, w zakresie dokonanej 

naprawy, biegnie na nowo. 

10) W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad i usterek, w stosunku do terminu 

podanego w pkt 7, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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11) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady i usterki powstałe                 

na skutek 

a) siły wyższej, 

b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia 

technicznego. 

12) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad i usterek, przyczyn ich 

powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania 

otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru 

robót, kopii dziennika budowy. 

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował               

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

14) W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu lub firmy; 

b) zmianie osób reprezentujących strony; 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

15) Adres do doręczeń …………………………………….….., osoba funkcyjna ……………… 

            ……………….., nr telefonu ……………….. 

 

 

 

    Wykonawca: 

 

 

 

 ……………………………. 

 

 

 

 

 


