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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na wykonanie zadania pn.:                                      

   „Remont drogi powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko” 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) 

zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”. 

 

Informacje ogólne  

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku,  

Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101,  

tel./fax .(23) 662 20 44 ,  

e-mail: pzd2044@wp.pl , strona internetowa: www.pzd-plonsk.pl  

NIP 567-15-41-458  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1.1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi  

      powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko. 

 

1.2.  Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) :  

 

- odcinek od km 3+456 do km 5+256 o długości 1800 m i szerokości 5,00 m, 

- rodzaj nawierzchni: warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC-11 w ilości 75 kg/m2 na  

   długości 1800 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11 gr. 4 cm, 

- obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 4 cm. 

 

Droga powiatowa nr 3017W Unieck – Kowalewko znajduje się na terenie gminy Raciąż, powiat 

płoński, woj. mazowieckie.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Przedmiarze robót oraz  Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik  nr 7 do niniejszej 

SIWZ.  

 

 Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji    

 robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie   

 dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty  

 oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  

 

1.3.  (specjalność według CPV: 45233220-7 -Roboty w zakresie nawierzchni dróg) 

 

1.4.       Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót. Stanowią one wyłącznie materiał  

pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty).  

Przedmiar robót powinien być analizowany w powiązaniu z opisem przedmiotu zamówienia, wynikami 

wizji lokalnej, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

należy je uzupełnić o pozycje robót pominięte a wynikające z powyższych ustaleń po wcześniejszym 

ich uzgodnieniu z zamawiającym. Jeżeli występują rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia 

pomiędzy projektami wykonawczymi a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążący opis 

przedmiotu.  



       

 

1.5.     W ofercie Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową, obejmującą całkowity koszt  

wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającą rozmiar robót budowlanych i inne koszty 

ponoszone przez Wykonawcę (np. czasowa organizacja ruchu, operat kolaudacyjny, 

inwentaryzacja powykonawcza). Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia 

wynagrodzenia.  

1.6.      Zamawiający zastrzega konieczność realizacji robót przy utrzymaniu normalnego  

funkcjonowania czynnych obiektów zamawiającego.  

1.7.       Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy  

pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry 

techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, a jednocześnie oznacza to, że zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 

eksploatacyjnych i użytkowych.  

1.8.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

1.9.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

1.10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zawarty w  

opisie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru na okres zgodnie   z ofertą 

Wykonawcy. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy a maksymalny okres wynosi 

60 miesięcy. 

1.11. Zamawiający przewiduje udzielanie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia  

podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 

zamówienia podstawowego.  

 

2. Termin wykonania zamówienia 

 

2.1.  Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 21 grudnia 2015 r. 

  

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

3.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,  dotyczące: 

 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania ocen spełniania warunków w tym zakresie. 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 

zamówienie polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi klasy L lub wyższej o zbliżonym 

zakresie robót i długości nie mniejszej niż 1,5 kilometra,  z podaniem wartości oraz dat i miejsca wykonania 

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  



       

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania ocen spełniania warunków w tym zakresie 

 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada kadrę techniczną o następujących 

kwalifikacjach i doświadczeniu posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 

z późn. zm.) lub wymagane innym przepisami dokumenty wymagane do wykonywania czynności w zakresie 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, na stanowisku kierownika budowy/robót (w 

rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) oraz posiadającymi aktualne zaświadczenia o członkostwie we 

właściwej izbie samorządu zawodowego,  

 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że  

a) posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złoty 00/100). 

b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złoty 00/100) 

 

3.1.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                                  

 z warunków określonych w pkt. 3.1. ppkt. 1÷5) musi spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo 

wszyscy ci wykonawcy łącznie. 

3.1.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

3.1.3. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

3.2. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 

24 ustawy. 

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w 

pkt. 3.2. ust. 1 musi spełniać każdy z wykonawców oddzielenie. 

5. W przypadku wykonawcy, który powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, spełnianie warunku określonego w pkt. 3.2 ust. 1 

musi wykazać Wykonawca oraz każdy z tych podmiotów samodzielnie. 

 



       

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu: 

• potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

• wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o     

          udzielenie zamówienia publicznego, 

• potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane    

          odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

4.1.   W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do  

oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w 

trybie art. 44 ustawy z związku z art. 22 ust. 1 – Załącznik nr 1, 

2. wypełniony formularz „Wykaz robót zrealizowanych…”, z wykorzystaniem wzoru Zał. Nr 3, 

3. wypełniony formularz „Wykaz pracowników nadzoru…”, z wykorzystaniem wzoru – Zał. Nr 4, 

4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

 

4.1.1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 4.1 ppkt. 4 i 5  przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami 

których będzie dysponował Wykonawca: 

1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

 

4.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć następujące 

dokumenty: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego – Załącznik nr 2, 

2. Aktualny odpisu 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 



       

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

8. Wypełniony formularz „Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej/lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej” z wykorzystaniem wzoru - Załącznik 

nr 5, 

9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  w postępowaniu na 

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt 4.2 ppkt 1 – 7. 

 

4.3. Inne dokumenty 

 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy”, 

 2. Zaparafowany wzór umowy,  

 3. Dokument wniesienia wadium, 

 4. Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do  

  wykonania przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy), 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa 

w pkt. 4.2 składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

4.3.1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 

organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

4.3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2 ppkt 1 - 7: 

1) ppkt 2 ÷ 4 i ppkt 6 — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  



       

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2) pkt 5 i 7 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4—8, 10, 11 ustawy. 

4.3.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.2.2 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4.2.2. 

ppkt. 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

4.3.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przez notariusza. Przepis pkt. 4.2.3 stosuje się 

odpowiednio. 

4.3.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

4.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.  

4.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku wykonawców, którzy powołują się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

4.6.        Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu     

       wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi    

       wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4.8. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony naruszył 

obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych. 

 

5. Zasady udziału podwykonawców  

 

5.1.   Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania  

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 



       

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na których 

zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenia zamówienia. 

5.2.    Zasady dotyczące udziału podwykonawców zostały określone w projekcie umowy. 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

6.1.   Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i pytania oraz informacje zamawiający oraz  

Wykonawcy będą przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem (tel./fax.(23) 662 20 44) lub 

elektronicznie (pzd2044@wp.pl). Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i pytania oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich 

otrzymania to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data 

uwidoczniona na wydruku z faksu lub e-maila.  

6.2.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek   

o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa terminu składania ofert tj. 28 listopada 2015 r., zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający będzie miał prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże 

wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła 

zapytania.  

6.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.  

6.4.    W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:  

- Barbary Pawłowskiej   

z zachowaniem formy określonej w pkt 6.1, 

7. Wymagania dotyczące wadium 

7.1.  Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium:  

1) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium   w wysokości 

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

2) Wadium może być wniesione w:  

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. Nr 109, poz. 

1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr  66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).  

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego:  

Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku:                                 

21 8213 0008 2006 0801 5161 0006   



       

3) z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.:  „Remont drogi 

powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko” 

4) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

-pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty,  

-innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia                           

w ofercie.  

5) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.  

6) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  

7) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.  

 

 

8. Termin związania ofertą 

 

8.1.     Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  

  rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).  

8.2.     Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,  

samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na  

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

8.3.     Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą.  

 

9. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

9.1.    Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 4 niniejszej  

SIWZ oraz dowód wniesienia wadium. 

9.2.   W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopi  i dokumentów 

przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczeń 

woli.  

9.3.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

9.4.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.  

9.5.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9.6.    Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą                           

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz ( składania oświadczeń woli).  

9.7.   Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała  

oferta wraz z Załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona.  

9.8.    Oferta winna być złożona w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego                                       

z oznaczeniem numeru sprawy DT.272.09.2015 „Oferta na wykonanie zadania pn.:  „Remont drogi 

powiatowej nr 3017W Unieck - Kowalewko” oraz „nie otwierać przed dniem 07.12.2015 r. do godz. 

09.15”.  

Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania 

jej bez otwierania w przypadku opóźnienia.  

9.9.    Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Pzp 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 zgodnie z prawem zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane.  

9.10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez  

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.                         

W razie braku takiego wskazania, zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

9.11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.  

9.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej  

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

9.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania  

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i 

poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

Uwaga !  

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ 

należy wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt V 

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w 

tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

10.1.    Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2015 r. o godz. 09.00 Oferty złożone po tym    

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  

10.2.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk                          

w sekretariacie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do wyżej wskazanego miejsca.  

10.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2015 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego                    

       w pokoju nr 2.  

 

11.  Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

11.1.    Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie koszty  

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, który zawarto w opisie przedmiotu zamówienia i 

przedmiarze robót. 

11.2.    Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny  

netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty,  

11.3.    Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) i będzie ona zmieniana w przypadku urzędowej zmiany w 

trakcie realizacji zamówienia.  

11.4.    Rozliczenia między zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie  

krajowej (PLN).  

11.5.    Przy ustaleniu ceny oferty (wynagrodzenia) Wykonawca winien uwzględnić ewentualne  



       

utrudnienia oraz przed jej ustaleniem wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji 

opisującej przedmiot zamówienia, zakres robót, użyte materiały ich jakość oraz wszelkie czynniki, które 

mogą mieć wpływ na cenę wynagrodzenia ryczałtowego.  

11.6.    Zamawiający lub Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo wystąpić  

o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres umownego 

przedmiotu zamówienia a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji robót określonych w 

dokumentacji lub zastąpienie ich innymi robotami. Żądanie dokonania robót zamiennych powinno 

zostać zgłoszone na piśmie przed ich rozpoczęciem. Warunkiem wykonywania robót zamiennych 

będzie niezmienność ceny umownej.  

11.7.   Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót  

dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Roboty dodatkowe mogą być zlecone na 

zasadach art. 67 Pzp.  

11.8.    Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiaru robót. Wszystkie  

błędy ujawnione w przedmiarze robót i opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zgłosić 

zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

11.9.    Jeżeli cena oferty będzie wydawać się niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić  

będzie wątpliwości zamawiającego 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, Zamawiający 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 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 

200 poz. 1679 z późn. zm.) oraz pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

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

11.11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena  

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę                           

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11.12. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:  

a) omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treść do 

odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia;  

b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, 

dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. 

Przy poprawianiu omyłek zamawiający za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto.  

c) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący 

sposób:  

- zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;  

- po wykreśleniu zdublowanych pozycji zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych 

pozycjach kosztorysu ofertowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową;  

- w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny zamawiający wykreśli pozycję o 

wyższej cenie.  



       

12.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 

sposobu oceny ofert 

 

12.1.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert  

określonych w SIWZ. 

12.2.    Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie się kierował  

następującym kryteriami:  

 

1) Najniższa cena oferty – waga kryterium 90 % 

 

a) Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej brutto, na którą składają się wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania (m.in. koszt wykonania 

niezbędnej dokumentacji, koszty robót przygotowawczych: zagospodarowanie placu budowy, 

utrzymanie zaplecza budowy, usuwanie odpadów i opakowań pozostałych po zużytych 

materiałach, dozór budowy, ubezpieczenie budowy, koszty związane z inwentaryzacją 

powykonawczą, koszty wykonania robót zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa na terenie 

przyległym, na które budowa może oddziaływać, koszt transportu, podatek VAT, itp.).  

b) Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie 

wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Punkty będą przyznawane według wzoru: 

 

𝑪𝟏 =  
𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚
 × 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕.× 𝟗𝟎 % 

 

2) Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 10 % 

 

a) Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy a maksymalny okres wynosi 60 miesięcy. 

 

Punkty będą przyznawane według wzoru: 

 

𝑪𝟐 =
𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝒈𝒘𝒂𝒓𝒂𝒏𝒄𝒋𝒊 𝒊 𝒓𝒆𝒌𝒐𝒋𝒎𝒊 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕𝒚

𝒏𝒂𝒋𝒅ł𝒖ż𝒔𝒛𝒚 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝒈𝒘𝒂𝒓𝒂𝒏𝒄𝒋𝒊 𝒊 𝒓ę𝒌𝒐𝒋𝒎𝒊 𝒔𝒑𝒐𝒔𝒓ó𝒅 𝒛ł𝒐𝒛𝒐𝒏𝒚𝒄𝒉 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕.× 𝟏𝟎 % 

 

12.3.    Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie liczona                      

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie  najwyższej liczby punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę.  

12.4.    Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim  

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

12.5.    W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze  

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.  

12.6.    Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                            

w złożonych ofertach. 

 



       

13.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  

 

13.1.    O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty  

oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

13.2.   Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej  

jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp. 

13.3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia  

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po  

stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje 

roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 

przygotowania oferty. 

13.5.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  

5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem i umieszczenia jej na stronie 

internetowej, albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie). 

13.6.   Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy  

najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy. 

13.7.   W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej  

SIWZ dotyczących podpisania umowy zamawiający wyznaczy dodatkowy/ ostateczny termin 

uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ. Gdy Wykonawca na 

ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca 

uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy: 

a) możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty) 

b) obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 (zatrzymanie wadium) 

13.8.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,  

których oferty zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarli umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców i przedłożyli zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy                            

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

  W umowie należy zawrzeć między innymi następujące postanowienia: 

a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być także 

zrealizowanie zamówienia), 

c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

okresu obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

  d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 

e) określenie lidera Konsorcjum (może nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 



       

14.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

14.1.   Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10%  

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

14.2.   Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy wniesienia,  

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

14.3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

a) w pieniądzu, nr konta Zamawiającego  

b) w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

- w formie gwarancji bankowej, 

- w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 

- w formie poręczenia, udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

14.4.   Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną                          

i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

14.5.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie  

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

14.6.   Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 70% zostanie zwrócona wykonawcy                    

w terminie 30 dni od dnia wykonania należycie zamówienia potwierdzone protokółem odbioru 

końcowego. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

14.7.   Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz 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. 

 

15.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

15.1.   Umowa o podwykonawstwo powinna zobowiązywać podwykonawcę, przed przystąpieniem do  

wykonywania części robót, do zgłoszenia jej inspektorowi nadzoru, który dokona odpowiedniego wpisu 

w dzienniku budowy. Ponadto umowa powinna określać zakres robót, termin wykonania oraz 

wynagrodzenie brutto należne temu podwykonawcy i termin zapłaty liczony w dniach od daty 

doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego zakresu robót budowlanych. 

Wzór umowy między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi integralną część SIWZ. 

 

16.  Informacje dotyczące ewentualnych zmian w umowie 

 

16.1.   Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik do  

SIWZ. 

16.2.   Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany zawartej  

    umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór wykonawcy.                      

16.3.     Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: 



       

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną do umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 

16.4.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży          

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

17.1.   Informacje ogólne 

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

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

3) Środkami ochrony prawnej są: 

- wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

-odwołanie, 

- skarga do sądu. 

17.2.   Informacja o nieprawidłowościach: 

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu  

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art.180 ust. 2, 

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 

tej czynności. 

17.3.   Odwołanie. 

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

2) z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje w okolicznościach przewidzianych w art. 180 ust. 2 Prawa 

zamówień publicznych, 

3) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

4) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia                    w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej,  

5) odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia , w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe kwestie związane z 

wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp, 

17.4.   Skarga do sądu. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane zostały w art. 

198a -198d ustawy PZP. 



       

 

18.  Warunki wykonawstwa 

 

18.1.   Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt:  

a) do dostarczenia, zainstalowania i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających, takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniający w ten 

sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów,  

b) zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu 

pierwotnego,  

c) do wykonania pomiarów geodezyjnych - wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji 

zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą,  

d) do wykonania dokumentacji powykonawczych,  

e) do poniesienia innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

18.2.   Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej,    

oraz opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i  Aprobatami 

Technicznymi.  

18.3.   Wszystkie roboty zanikające winny być kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w    

       dzienniku budowy, 

18.4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

18.5.   Kierowanie i nadzór nad robotami sprawowany będzie przez Pana Zdzisława Macewicza  

     Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 w Raciążu, posiadającego odpowiednie uprawnienia  

     budowlane.  

18.6.   Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokoły z pomiarów, badań i sprawdzeń do protokołu  

      odbioru końcowego, jako warunek tego odbioru.  

18.7.   Producenci mieszanki mineralno-asfaltowej mają obowiązek posiadać własny certyfikat  

      Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z badaniami Wstępnymi Typu wyrobów  

      budowlanych, których użyje do wykonania nawierzchni asfaltowej.  

 

System oceny zgodności kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych według PN-EN 13043:2004  

 

 
 



       

Tabela 1. Systemy oceny zgodności kruszywa w zależności od jego zastosowania  

 

W celu dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego producent powinien przeprowadzać odpowiednie 

badania typu oraz prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Zgodnie z prawem, producent mieszanki 

mineralno-asfaltowej dokonuje oceny zgodności na własną odpowiedzialność.  

 

System oceny zgodności mieszanek mineralno-asfaltowych według PN-EN 13108-1:2008 

 

Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych należy prowadzić 

wyłącznie według systemu 2+.  

W celu dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego producent powinien przeprowadzać odpowiednie 

badania typu oraz prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Zgodnie z prawem, producent mieszanki 

mineralno-asfaltowej dokonuje oceny zgodności na własną odpowiedzialność. 

 

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego projektowane i wykonane będą na zgodność z:  

1. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cześć 1: Beton asfaltowy  

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

3. WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne (wydanie 2014-11)  

4. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne  

 

Wprowadza się zmianę względem powołanych dokumentów – zamienia się w WT-1 2014:  

Tabela 12. Wymagane właściwości wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na 

niniejszą tabelę 1.  

 

Punkt 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania do 

kategorii ruchu 

KR1 – KR2 

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc85/20 

2. Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

3. 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 

niż: 
f2 

4. 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, 

kategoria nie wyższa niż: 
FI25 lub SI25 

5. 

Procentowa zawartość ziarn o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C100/0 

6. 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2, rozdział 5, badania na kruszywie o 

wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: 

LA30 

7. 

Odporność kruszywa na polerowanie (badania na 

normowej frakcji kruszywa do mma) wg PN-EN 1097-8, 

kategoria nie niższa niż(1): 

PSV44 

8. Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: 

Wartość 

deklarowana 

przez 

producenta 



       

9. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: 

Wartość 

deklarowana 

przez 

producenta 

10. 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wartość 

FNaCl nie wyższa niż: 
7 

11. 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 

wyższa niż: 
F2 

12. 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, 

wymagana kategoria: 
SBLA 

13. 

Skład chemiczny + uproszczony opis petrograficzny wg 

PN EN 932-3 lub za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM) sprzężonego z mikrosondą 

rentgenowską (EDS)  

 

Wartość 

deklarowana 

przez 

producenta 

14. 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN EN 1744-1, 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

15. 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN EN 

1744-1 

 

Wymagana 

odporność 

16.  
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg 1744-1 

 

Wymagana 

odporność 

17. 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN 

EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: 
V3,5 

(1) Kruszyw grube , które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 

polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 

(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. 

Obliczeniowa wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną 

wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych 

do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na 

polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszyw grube kategorii 

PSV44 i wyżej. 

 

Tabela 1 Wymagane właściwości wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

 

19.  Załączniki 

 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Załącznik Nr 1 -Wzór oświadczenia dot. art. 22 Pzp, 

3. Załącznik Nr 2 -Wzór oświadczenia dot. art. 24 Pzp, 

4. Załącznik Nr 3 -Wykaz robót zrealizowanych 

5. Załącznik Nr 4 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

6. Załącznik Nr 5 -Wzór oświadczenia informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej/lista    

    podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

5. Załącznik Nr 6 – Wykaz części zamówienia przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania 

    przez podwykonawcę, 

6. Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia i Przedmiar robót, 

7. Wzór Umowy. 


