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ROZDZIAŁ A:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW
DZIAŁ I Zamawiający
1. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122
Koszalin, ul. Szczecińska 31,
tel. (94)342-78-31, fax. (94)342-43-28, e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
prowadzący postępowanie:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard,
tel. 94-312-32-71, fax. 94-312-42-06; e-mail: rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl
2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres ZZDW w Koszalinie
- Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard.
3. Obowiązującym językiem jest język polski.
4. Oznaczenie postępowania.
1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZZDW-6.381.62.2019.1
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.).
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.
DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
1. Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w następującym zakresie:
 linie segregacyjne - 9 035,0 m2,
 przejścia dla pieszych i przejazdy kolejowe – 3 640,5 m2
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ i SST.
4. Kody CPV
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5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
1) Przewiduje się wykonanie robót o wartości do 60 200,00 złotych netto, o zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych;
2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone, wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej
zakończeniu:
a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;
b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) w przypadkach uzasadnionych technologią;
d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem
zamówienia szczegółowo wymienione w Przedmiarze robót polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem
fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace
osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia pracowników został
określony w § 6 ust. 4 i 5 projektu umowy.
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DZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: maksymalnie 35 dni roboczych od dnia przekazania terenu
robót.
DZIAŁ V Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
2. Zgodnie z art. 36 b ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm
podwykonawców.
3. Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę.
4. Zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców przez zamawiającego określa art. 143c
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
DZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;
2. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada
oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
DZIAŁ VII Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685,
1544 i 1629);
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 4.
DZIAŁ VIII Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty każdy z Wykonawców musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu (załącznik nr 2).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
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Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej oryginał ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt 4 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości;
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 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. Przepis pkt 6 stosuje się.
8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia,
sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. W przypadku, gdy oferta najwyżej oceniona złożona została wspólnie przez dwóch lub więcej
Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Dziale
VIII pkt 4, winien złożyć każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
14. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
15. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
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wskazanym, chyba, że pomimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
DZIAŁ IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez
Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia będą przekazywane
pisemnie lub faksem.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan pisma) z
zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone na piśmie.
3. Oferty, umowy, oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ – również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej.
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyjaśnienia,
oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Danuta Jarząbek – Dział Techniczny w RDW w Białogardzie, tel. 94 312 32 71
/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamówienia publicznego/
Rafał Mielniczuk – Kierownik RDW w Białogardzie, tel. 94 312 32 71
/w sprawach dot. przedmiotu zamówienia/.
DZIAŁ X Tryb składania zapytań przez Wykonawcę
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie
internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ.
DZIAŁ XI Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający zamieści
na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, na której udostępniono specyfikację.
DZIAŁ XII Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank Polski S.A.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres: Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający
dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do
oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego
nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentów.
Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na:
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31.
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 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4
ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach określonych w art.
46 ust. 3 ustawy.

DZIAŁ XIII Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania
ofertą winna być wyrażona na piśmie
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
DZIAŁ XIV Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie
większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Oferta winna zawierać:
1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (załącznik 1 do rozdziału B SIWZ)
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do rozdziału B SIWZ),
3) dowód wniesienia wadium
4) Wyceniony Przedmiar Robót – (załącznik nr 3 do rozdziału B SIWZ);
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w
swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo
musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na
maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.
10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w treści oferty
umieszczono informację o ilości stron.
12. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w
sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert. Informacje te
winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu z oznaczeniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron
oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert.
13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz
opisane następująco:
Rejon Dróg Wojewódzkich ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
Oferta na:
Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Białogardzie
Nie otwierać przed dniem 29.05.2019 r. godz. 1000
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie
pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak,
jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”
DZIAŁ XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich,
ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.05.2019r. godz. 9:45.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
3. Oferty zostaną otwarte w Rejonie Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard
(świetlica) w dniu 29.05.2019 r. godz. 1000.
4. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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DZIAŁ XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów w kryteriach:
Nazwa kryterium
Symbol
Waga
Cena oferty
C
60 pkt
Skrócenie terminu realizacji zamówienia
S
20 pkt
Doświadczenie kierownika robót
Dk
20 pkt
Razem
100 pkt
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) Cena „C” - waga 60 pkt
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w
Formularzu oferty
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów =
x 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów wg kryterium „cena” to 60 punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) Skrócenie terminu realizacji zamówienia „S” - waga 20 pkt
Kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie terminu
zadeklarowanego przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia
w maksymalnym terminie 35 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót.
Termin realizacji przedmiotu umowy należy podać w dniach roboczych.
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o każdy pełny dzień roboczy Zamawiający przyzna
1 punkt. Wykonawca otrzyma maksymalną ilość 20 punktów za skrócenie terminu realizacji o 20 dni
roboczych. W przypadku zadeklarowania skrócenia terminu w granicach 21 – 34 dni, Wykonawca będzie
zobowiązany wykonać roboty w zadeklarowanym terminie, lecz do wyliczeń przyjęta zostanie wartość 20
dni. W przypadku nie wpisania żadnej wartości w pkt 7 Formularza Oferty Zamawiający uzna, iż
Wykonawca deklaruje wykonanie robót w terminie 35 dni roboczych zgodnie z oświadczeniem zawartym
w pkt 6 Formularza Oferty.
Maksymalna ilość punktów wg kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” to 20 punktów.
UWAGA:
Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni kalendarzowe oprócz niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 90).
c) Doświadczenie Kierownika robót „Dk” - waga 20 pkt
Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie kierownika robót w pełnieniu funkcji kierownika budowy
lub kierownika robót branży drogowej przez cały okres trwania robót na:
 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi o wartości robót min.
100 000,00 zł lub
 na robocie budowlanej polegającej na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego lub/i
grubowarstwowego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U.
2018.2068 ze zm.) drogi o łącznej powierzchni min. 10.000 m2.
Każda z w/w robót winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
 za 1 robotę - 5 punktów
 za 2 roboty - 10 punktów
 za 3 roboty - 15 punktów
 za 4 i więcej roboty - 20 punktów
Doświadczenie kierownika robót należy wskazać w pkt 8 formularza oferty.
Pod pojęciem dróg Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2018.2068 ze zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami
w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji
Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych,
których stroną jest Unia Europejska.
W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika robót Zamawiający przyjmie, iż kierownik robót
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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nie posiada doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.
Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do uznania doświadczenia kierownika robót.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
KO = C +S + Dk
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
S – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: skrócenie terminu realizacji zamówienia
Dk – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie kierownika robót
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze
ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
DZIAŁ XVII Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne
unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty i udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.
DZIAŁ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z obowiązującymi 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.
DZIAŁ XIX Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię uprawnień
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów
potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne
równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Ofercie” do kierowania robotami.
3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN.
4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
DZIAŁ XX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
DZIAŁ XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej (dział VI ustawy).
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.
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 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 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.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAŁ XXII Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@zzdw.koszalin.pl
– Anna Stefanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z
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 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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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 zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
DZIAŁ XXIII Pozostałe informacje
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą,
zawarty jest w Rozdziale D.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
5. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Białogard, 13.05.2019
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ROZDZIAŁ B: WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
Pieczęć Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Białogardzie
JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI
………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać
nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto:.............................PLN
(słownie brutto:.................................................................................................).
4. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres:
a) Oznakowanie cienkowarstwowe – 6 miesięcy:
 linie segregacyjne na odcinkach przejść przez miejscowości;
 przejścia dla pieszych w miejscowościach;
b) Oznakowanie cienkowarstwowe – 12 miesięcy:
 linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich;
 przejścia dla pieszych na odcinkach zamiejskich;
 przejazdy kolejowe na odcinkach zamiejskich;
5. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia w zakresie opisanym w pkt 8 działu III
SIWZ zostaną skierowane osoby na podstawie umowy o pracę.
6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie 35 dni roboczych, podanym w Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia.
7. Deklarujemy skrócenie terminu realizacji zamówienia o .........dni roboczych.
(Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o każdy pełny dzień roboczy Zamawiający przyzna 1 punkt. Wykonawca
otrzyma maksymalną ilość 20 punktów za skrócenie terminu realizacji o 20 dni roboczych. W przypadku
zadeklarowania skrócenia terminu w granicach 21 – 34 dni, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty w
zadeklarowanym terminie, lecz do wyliczeń przyjęta zostanie wartość 20 dni. W przypadku nie wpisania żadnej
wartości, Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje wykonanie robót w terminie 35 dni roboczych zgodnie z
oświadczeniem zawartym w pkt 6 Formularza Oferty)
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8. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY*, że dysponujemy n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji
zamówienia jako kierownik robót i osoba posiada doświadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych
uprawnień:
Funkcja
Imię i nazwisko

Nr
zad.

1

Opis zadań
(nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót,
wartość robót, powierzchnia oznakowania)
Nazwa zadania
………………………………………
Rodzaj nadzorowanych robót:
 wykonanie oznakowania
cienkowarstwowego/grubowarstwowego drogi*
Powierzchnia wykonanego oznakowania (w m2):
…………………...…………………………………
lub
 budowa/przebudowa/remont drogi*
……………………………………………….…
Wartość robót:
……………………………………………………

Pełniona funkcja

Wykonawca robót
i
Zamawiający

Okres pełnienia
powierzonej
funkcji
od……………
(dzień/m-c/rok)
do……………
(dzień/m-c/rok)

Wykonawca robót:
………………………
Zamawiający:
………………………

Pełniona funkcja
…………………

*podkreślić odpowiednio

Nazwa zadania
………………………………………

2

Rodzaj nadzorowanych robót:
 wykonanie oznakowania
cienkowarstwowego/grubowarstwowego drogi*
Powierzchnia wykonanego oznakowania (w m2):
…………………...…………………………………
lub
 budowa/przebudowa/remont drogi*
……………………………………………….…

Kierownik robót

Wartość robót:
……………………………………………………

……………………
(imię i nazwisko)

Okres pełnienia
powierzonej
funkcji
od……………
(dzień/m-c/rok)
do……………
(dzień/m-c/rok)

Wykonawca robót:
………………………
Zamawiający:
………………………

Pełniona funkcja
…………………

*podkreślić odpowiednio

Nazwa zadania
………………………………………

……………………
(data wydania
uprawnień)

3

Rodzaj nadzorowanych robót:
 wykonanie oznakowania
cienkowarstwowego/grubowarstwowego drogi*
Powierzchnia wykonanego oznakowania (w m2):
…………………...…………………………………
lub
 budowa/przebudowa/remont drogi*
……………………………………………….…
Wartość robót:
……………………………………………………

Okres pełnienia
powierzonej
funkcji
od……………
(dzień/m-c/rok)
do……………
(dzień/m-c/rok)

Wykonawca robót:
………………………
Zamawiający:
………………………

Pełniona funkcja
…………………

*podkreślić odpowiednio

Nazwa zadania
………………………………………

4

Rodzaj nadzorowanych robót:
 wykonanie oznakowania
cienkowarstwowego/grubowarstwowego drogi*
Powierzchnia wykonanego oznakowania (w m2):
…………………...…………………………………
lub
 budowa/przebudowa/remont drogi*
……………………………………………….…
Wartość robót:
……………………………………………………

Okres pełnienia
powierzonej
funkcji
od……………
(dzień/m-c/rok)
do……………
(dzień/m-c/rok)

Wykonawca robót:
………………………
Zamawiający:
………………………

Pełniona funkcja
…………………

*podkreślić odpowiednio

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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*W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika robót Zamawiający przyjmie, iż kierownik robót nie posiada
doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane
inwestycje, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje niezbędne do uznania doświadczenia kierownika
robót.

AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
10. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.
11. UWAŻAM/ 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 wysokości ……………………... PLN w
formie/formach .............................................................................................................................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr …………………………………………... w
banku………………………………………………………………………………………………………..
12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne
9.

skreślić).
NAZWA I ADRES
PODWYKONAWCY

13.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO
WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOŚĆ (PLN) LUB PROCENTOWA
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
............................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw*/ małych
przedsiębiorstw*/ średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz. U. UE
L 124 z 20.5.2003).
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
*Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
16. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na .............. stronach, w tym strony od …… do …… stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie
/wykazanie w ofercie)
17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
...........................................................................................................................................................
Faks ……………………………………….
E-mail……………………..……………….
Tel. kontaktowy ……….….………………
....................................... dnia ....................
.........................................................
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
Pieczęć Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Oznakowanie poziome dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.
....................................... dnia ....................
.........................................................
(podpis Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
....................................... dnia ....................
.........................................................
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Pieczęć Wykonawcy

Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich
0w Białogardzie

Numer SST

J.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

3

4

5

- linie segregacyjne

m2

9 035,0

- przejścia dla pieszych + przejazdy kolejowe

m2

3 640,5

Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych

1

2

Jednostka

Wartość
netto
(4x5)
6

Oznakowanie cienkowarstwowe
D-07.01.01

Razem netto
Podatek VAT 23%
Razem wartość brutto (netto + podatek VAT)
Słownie: …………………………………………………………………………………………

....................................... dnia ....................
.........................................................
(podpis Wykonawcy)
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ROZDZIAŁ C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania
RDW w Białogardzie wg poniższego zestawienia
Nr
drogi

linie segregacyjne
102 Międzyzdroje - Kołobrzeg
152 Świdwin - Buślary
152 Świdwin - Buślary
162 Rościęcino - Zarańsko
162 Rościęcino - Zarańsko
163 Kołobrzeg - Wałcz
163 Kołobrzeg - Wałcz
163 Kołobrzeg - Wałcz
163 Kołobrzeg - Wałcz
167 Koszalin - Ogartowo
169 Byszyno - Głodowa
przejścia dla pieszych i przejazdy kolejowe
102 Międzyzdroje - Kołobrzeg
151 Świdwin - Łobez
152 Świdwin - Buślary
162 Rościęcino - Zarańsko
163 Kołobrzeg - Wałcz
166 Gdaniec - Białogard
167 Koszalin - Ogartowo
169 Byszyno - Głodowa
172 Połczyn-Zdrój - Szczecinek
173

Ilość

Pikietaż
Lokalizacja

od km
94+030
Świdwin
41+200
0+208
1+195
9+511
15+849
34+090
66+692
31+724
13+278

do km
94+770
W. Polskiego
57+934
0+600
9+800
11+546
18+379
38+124
77+276
32+140
15+905

ilość
metrów
740
240
15 725
392
8 605
2 035
2 530
4 034
10 584
416
2 627

Połczyn-Zdrój - Drawsko Pomorskie

Łącznie - oznakowanie cienkowarstwowe
Podana ilość m2 do wykonania oznakowania poziomego stanowi wartość szacunkową.

m2
9 035,00
281,00
43,50
2 234,00
80,50
886,00
235,00
317,00
1 948,00
2 404,00
214,00
392,00
3 640,50
730,00
167,00
549,00
657,00
1 083,00
16,00
124,00
166,00
120,00
28,50
12 675,50

2. WARUNKI I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
2.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz szczegółowych Specyfikacjach technicznych.
D-00.00.00 Wymagania ogólne
D-07.01.01 Oznakowanie poziome dróg
Zabrania sią wykonywania oznakowania, gdy temperatura nawierzchni i powietrza wynosi co najmniej 5°C,
występują opady. Wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosić co najwyżej 85%.
Dni robocze, w których wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonanie
przedmiotu zamówienia, nie będą liczone do terminu realizacji robót.
Na okoliczność występujących warunków atmosferycznych oraz postępu robót Wykonawca będzie prowadził
dziennik przebiegu robót (§ 6 ust. 2 pkt 10 umowy).
2.2 Zmawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył osobę do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
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Kierownika robót - osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2.3 Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych prac oraz ma obowiązek
przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji robót przekazanym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót właściwym organom
zgłasza Wykonawca
2.4 Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany uzgodnić kolejność, lokalizację oraz zakres
wykonywanych robót, a także będzie przedstawiał na bieżąco wykonany zakres oznakowania.
3. MATERIAŁY
Materiały użyte w trakcie robót powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca dołączy do odbioru robót i sprawozdania technicznego, ważne dokumenty dopuszczające użyty
materiał do obrotu i powszechnego stosowania, tj. w przypadku:
1) oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości
użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi;
2) znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację właściwości
użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu;
3) ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu.
4. SPRZĘT
Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, SST, winien być sprawny technicznie,
dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Polegać będzie na:
1) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi),
2) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, umową i SST.
6. ODBIORY ROBÓT
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, SST oraz warunkami określonymi w umowie.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI ROBÓT
Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt 1.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty ustalona będzie w oparciu o ilości rzeczywiście
wykonane i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru.
8. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty
1) Oznakowanie cienkowarstwowe – na okres gwarancji 6 miesięcy:

linie segregacyjne na odcinkach przejść przez miejscowości;

przejścia dla pieszych w miejscowościach;
2) Oznakowanie cienkowarstwowe – na okres gwarancji 12 miesięcy:

linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich;

przejścia dla pieszych na odcinkach zamiejskich;

przejazdy kolejowe na odcinkach zamiejskich;
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.
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ROZDZIAŁ D: PROJEKT UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI
UMOWA NR ………………
została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy:
Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg, ul. Szczecińska 31,
75-122 Koszalin, (w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez:
…………………………………………………
oraz
……………………...., (w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:
……………………………………………………………
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1986 ze zmian.),
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach projektu
pn.: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Białogardzie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, SST,
zasadami wiedzy technicznej i wskazaniami Zamawiającego.`
3. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, które stanowią
integralną część Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2;
3) Wzór karty gwarancyjnej, stanowiący załącznik nr 3
4) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowiący załącznik nr 4;
5) Wyceniony Przedmiar Robót.
§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji robót: ……….. dni roboczych od dnia przekazania terenu robót.*
(*Maksymalny termin 35 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót. Termin realizacji zamówienia
zostanie ostatecznie określony na podstawie zawartego w formularzu oferty oświadczenia Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza)
3. Termin zakończenia realizacji robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora protokółem odbioru.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót wynagrodzenie,
zgodnie z Ofertą z dnia ………………… r., w kwocie:
netto: ………………………..
(słownie: ……………………………………………………………..),
VAT 23%: ………………………….
(słownie: ……………………………………………………………..),
brutto: ………………………..
(słownie: ……………………………………………………………..),
2. Wynagrodzenie stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą kalkulacji
uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.
3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
4. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§4
Zasady płatności
1. Ilości określone w Ofercie są ilościami szacunkowymi. Podstawą wynagrodzenia będą ilości rzeczywiście
wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiarów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
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(Przedstawiciela Zamawiającego) pomnożone przez cenę jednostkową podaną w Wycenionym Przedmiarze
Robót.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru robót lub protokołu usunięcia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.
3. Faktura winna być wystawiona na:
Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498
Płatnik: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
Fakturę VAT należy dostarczyć do Zamawiającego pod adres: Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa
Połczyńska 57, 78-200 Białogard
lub na Platformę Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl podając jako PEF nr
669 22 14 133.
4. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.
6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:
1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie przez nich
oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w
związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy,
2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy czy
usługi.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 6, wstrzymuje się
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia od
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu
podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§5
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących
przedmiotem umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie realizacji
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Zamawiający
żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać:
1) zakres robót powierzony Podwykonawcom;
2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje
kosztorysowe) w przypadku, gdy którakolwiek będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy,
umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę
podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za powierzony zakres robót
odnośnie każdej pozycji kosztorysowej, a także zawierać wyszczególnienie pozycji kosztorysowych
przekraczających ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie,
jak i co do danej pozycji kosztorysowej;
3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadać terminom określonym w niniejszej umowie;
4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy;
5) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie
wynagrodzenia.
6) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób
wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
7) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Zamawiającemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 8 działu III SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego,
względnie kopii umów o pracę. W tym celu Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę;
2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w
formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień przedłożenia projektu przez
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w ciągu 7 dni do przedłożonego przez Wykonawcę projektu
umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
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 5 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie
faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 5 – dniowego terminu będzie uprawniało
Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 umowy.
Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero wykonywanie robót
przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie robót przez Podwykonawcę /
dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót przez podmiot nieuprawniony i będzie
uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 5 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 5 –
dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt
7 umowy. Treść umowy odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego oraz
przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót.
14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, 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 zamówienia.
15. Zatrudnienie kolejnego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana
zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
§6
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i
ustawy Prawo budowlane,
2) przekazanie terenu budowy – w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zawarcia umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
5) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie
przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określająca przedmiot zamówienia,
2) zapewnienie na czas trwania robót kierownika wskazanego w złożonej ofercie, a w przypadku
konieczności zmiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,
4) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i
nadającego się do użytkowania,
5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego z winy Wykonawcy - jego naprawienie
i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;
6) zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów
– zgodnie z przepisami.
7) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia
pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci.
8) po zakończeniu robót usunąć - we własnym zakresie i na własny koszt - wszelkie szkody wynikłe z winy
Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia.
9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
10) codzienne prowadzenie dziennika przebiegu robót, służącego do notowania wydarzeń zaistniałych w
czasie wykonywania robót, różnych warunków atmosferycznych występujących każdego dnia (w
szczególności: temperatura, opady, wilgotność powietrza), rejestrowania dokonanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
11) Komplet dokumentów przedłożonych do odbioru końcowego powinien zawierać:
1. szczegółowe obmiary robót,
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2. oświadczenia Kierownika robót, sporządzone na wzór oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane;
3. sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:
 zakres i lokalizację wykonanych robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 uwagi dotyczące realizacji robót,
 zestawienie ilości i wartości wykonanych robót,
 opinię technologiczną, sporządzoną przez Kierownika robót na podstawie badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.
Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela
Zamawiającego).
4. dokumenty dopuszczające materiały i wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania tj. w
przypadku: oznakowania materiału znakiem CE - certyfikat lub deklarację zgodności (deklarację
właściwości użytkowych) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź
krajową specyfikacją techniczną państwa UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi lub znakowania znakiem budowlanym B - certyfikat lub deklarację
zgodności (deklarację właściwości użytkowych) z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla
wyrobu;
Przygotowanie i opracowanie dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z
przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób wykonujących
w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni
roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę wszystkich pracowników
zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 8 działu III SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o
pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnianie
obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
§7
Przedstawiciele stron
Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę o
osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania udzielonego
przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będą:
Obwód Drogowy w Białogardzie - St. Drogomistrz Henryk Polek
Obwód Drogowy w Sławoborzu - Drogomistrz Janusz Piasta
Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: ……………………
Zmiana osób w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu, w tym zakresie należy powiadomić pisemnie
druga stronę.
§8
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w
Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem robót będzie:
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia odpowiadających wskazanym w
ofercie. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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zmiany terminu zakończenia robót.
6. Skierowanie innej osoby niż wskazana w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego do
pełnienia funkcji wskazanej w ust. 3 będzie skutkowało naliczeniem kary określonej w § 10 ust. 1 pkt 9
Umowy lub/i odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
7. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 5 dni roboczych od
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
§9
Odbiory robót
1. Wykonawca zgłosi zakończenie robót na danym odcinku drogi z obmiarem powykonawczym
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie. Podstawą do zgłoszenia tej
gotowości będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
3. Wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca o wyznaczonym terminie rozpoczęcia
czynności odbiorowych zostanie powiadomiony.
4. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określone w § 6 ust. 2 pkt 11
5. Odbiór końcowy powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia
odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia;
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy;
3) jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający może
zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty praw
wynikających z rękojmi.
4) Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, oceniając jakość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie czynności ujawniono istnienie
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu
usunięcia tych wad.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
9. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że ze względów
technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony postanowią inaczej. W sytuacji
wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
wykonania prac zabezpieczających.
10. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i usterek. Termin odbioru zgodnie z
trybem określonym w niniejszym paragrafie.
11. Potwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić protokolarnie.
12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie
musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy albo nie
usunie ich w terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli
reklamował przed upływem tych terminów.
§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy - 1 500 zł brutto
za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji, zgodnie
z § 9 ust. 9 – 0,5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki;
3) za wypowiedzenie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15% całkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy;
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4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub
inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy –
karę w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy stwierdzony
przypadek;
5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom
w wysokości 0,5% wartości tego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki;
6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy,
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5%
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki;
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5%
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
9) z tytułu skierowania innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika robót – 3% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek;
10) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie zamówienia w oparciu o
inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w
wysokości dwukrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę
zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę.
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary
umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego
z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 11
Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) Wykonawca skierował inną osobę niż wskazaną w ofercie lub osobę niezaakceptowaną przez
Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika budowy, mimo wezwania do należytego wykonania
umowy w tym zakresie;
4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego, mimo wezwania
do należytego wykonania umowy w tym zakresie;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, niniejszą umową
i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, mimo wezwania go do należytego wykonania umowy;
6) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę;
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
2) zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrożoną
tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub
przerwanie robót,
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5.

1.
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3.

1.

2.
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4.

1.

2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję inwentaryzacyjną,
w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków
atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 11
umowy.
5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych.
6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę odbioru robót
wykonanych.
7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę,
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamówień
publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy - Prawo zamówień publicznych
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu
prawidłowego wykonania części umowy.
§ 12
Ubezpieczenie
Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł obejmującą ochroną ubezpieczeniową okres
od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłacone polisy ubezpieczenia.
Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu odpowiednio polisę lub inny
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
§ 12
Zmiany umowy
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:
1) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
2) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na realizacje
zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,
4) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
5) działania sił natury;
6) wystąpienie siły wyższej;
Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu
wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec
Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………..
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3) Karta Gwarancyjna.
4) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
5) Polisa od odpowiedzialności cywilnej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do umowy

WZÓR: KARTA GWARANCYJNA
Zadanie pn.: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Białogardzie
1.

Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, zapewniających
trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego zadania pn. Oznakowanie poziome dróg
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek w ramach wykonywanego zadania w
okresie:
Oznakowanie cienkowarstwowe – 6 miesięcy:
 linie segregacyjne na odcinkach przejść przez miejscowości;
 przejścia dla pieszych w miejscowościach;
Oznakowanie cienkowarstwowe – 12 miesięcy:
 linie segregacyjne na odcinkach zamiejskich;
 przejścia dla pieszych na odcinkach zamiejskich;
 przejazdy kolejowe na odcinkach zamiejskich;
od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót lub daty protokołu
usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego miesiąca lub w innym
ustalonym

z

Zamawiającym

terminie;

w

przypadku

wystąpienia

niesprzyjających

warunków

atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.
4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez
Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych
lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie
trzeciej, a kosztami w całości obciąży Wykonawcę.

Data wystawienia Gwarancji
(data odbioru końcowego robót)

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do umowy

………………………………….…
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)

........…..................., ......….................
miejscowość
dnia

OŚWIADCZENIE
Reprezentując
…..............................................................................................................................................................
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES)

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą
…..............................................................................................................................................................................
(nazwa firmy Wykonawcy)

w zakresie
…......................................................................................................................................................................
(rodzaj robót)

na zadaniu
…......................................................................................................................................................................
realizowanym w ramach Umowy nr …............................................. z dnia..........................................................
zawartej przez Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie z
................................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
................................................................................................................................................................................
w kwocie: ............................................. słownie : ...............................................................................
za roboty wykonane w okresie od ............................................. do .............................................
netto …................................................................
podatek VAT …...................................................
brutto …..............................................................
zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia ..........................................
i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c.
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą i
nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty
budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c.
………………………………………
(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
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