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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę
drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km 1+800 do ok.
km 6+595

WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i
wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oznaczają:
1) Zamawiający – Powiat Ostrołęcki z siedzibą w 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J.
Bema 5
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i
Płatnikiem jest - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410
Ostrołęka
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4) Ustawa – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
poz. 1986),
5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
I. ZAMAWIAJĄCY
Powiat Ostrołęcki z siedzibą w 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5
NIP 758-23-59-776
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-49-20
faks: (29) 769-49-28
e-mail: zdpo-ka@wp.pl
adres strony internetowej: www.zdp.ostroleka.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA, O KTÓREJ MOWA ART. 13 RODO
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:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Ostrołęce z siedzibą przy ul. Lokalnej 2, 07-410 Ostrołęka (nr tel. (29) 760 -26 - 53)
, adres e-mail: zdpo-ka@wp.pl;

• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, z którymi mogą się
Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl ;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr
2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km 1+800 do ok. km 6+595” znak
DT.252.I.4.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 poz. 1986) oraz jej aktów wykonawczych;
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 2477). w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km
1+800 do ok. km 6+595
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i
wnioskiem do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych niezbędnych do udzielenia przez ZDP zamówienia na realizacje robót
budowlanych objętych decyzją ZRID,
b) udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie
publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji
projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i
udzielanych odpowiedzi,
c) sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części
umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".
3.Opracowanie winno zawierać:
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i
poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego oraz Gminy Baranowo.
Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na
podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi,
zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem
projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne
zaznaczenie linii podziału nieruchomości – 2 egz.;
b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych)
niezbędnych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn.
zm.).
Dla odcinków granicy, na który strony nie zawrą aktu ugody, należy sporządzić
projekt podziału według stanu zajętości na dzień 31 grudnia 1998 r.;
c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1
egz.;
d) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych
niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID – 7 egz.;

e) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
w imieniu Zamawiającego,
f) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy
warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – 5 egz.;
g) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego;
h) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowę drogi
powiatowej łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i
uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), wiedzą i zasadami
sztuki budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935
t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami
wymaganymi przepisami szczególnymi – 6 egz.;
i) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym
wykonanie wszelkich projektów branżowych z ewentualnym umieszczeniem
urządzeń obcych poza koroną drogi – 6 egz.;
j) opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowę ciągu komunikacyjnego – 5
egz.;
k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie
pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – 5 egz.;
l) przygotowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew – 2 egz.;
m) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do
udzielenia przez Zarząd Dróg Powiatowych zamówienia na realizację robót
budowlanych objętych decyzją ZRID, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389) - 2 egz.;
n) kosztorys ślepy uproszczony - 4 egz.;. + wersja elektroniczna w formacie xls
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). - 2
egz.;
p) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz.;
r) złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie określonym w § 7
umowy z potwierdzeniem przyjęcia wniosku przez organ właściwy;
s) W przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca
opracuje przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego
etapu robót.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
Dokumentacja musi zawierać również 3 płyty CD zawierające całość opracowań w
formie cyfrowej – wersja nieedytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego ciągu
komunikacyjnego na całej długości (przeprowadzenie procedury ustalenia granic
ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone);
b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do
prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
c) wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w
odpowiedniej specjalności - art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.);
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco
przekazywać do Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, w
terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej
dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego
roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego
organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z
projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia
zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych.
g) koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.
5. Założenia projektowe:
a) Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej o
parametrach drogi klasy Z wraz z utwardzonymi poboczami lub ścieżkami
rowerowymi lub chodnikami na całym odcinku ;
b) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, jeżeli
kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiedniego gestora sieci;
c) Wykonawca zobowiązuje się do określenia rzeczywistej liczby nieruchomości, dla
których wykonany zostanie podział wraz z późniejszym wyniesieniem granic w
terenie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ZRID)
d) Należy wykonać wykaz synchronizacyjny;
e) Dokonać badania ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla działek objętych
pomiarem oraz działek z nią graniczących.
3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U.2018.1935 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa
budowlanego uzyskania decyzji ZRID, Wykonawca realizujący zamówienie będzie
zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień
projektu pozwalających na wykonanie robót.
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.);
oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi projektowania, w tym warunkami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.),
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.).
7. Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby
posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich
uprawnień.
9. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać
szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym.
10. Zamawiający informuje, że na odcinku przeznaczonym do rozbudowy może
wystąpić konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
dla dróg publicznych do właściwego organu administracji architektonicznobudowlanej w zakresie szerokości chodnika i szerokości pasa drogowego. Wniosek w
tej sprawie w imieniu Zamawiającego winien złożyć Wykonawca.
11. Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi – 36 miesięcy licząc
od dnia odbioru końcowego robót.
12. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii wodnej i
lądowej.
13. Postępowanie oznaczone jest jako – DT.252.I.4.2019
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonanie zadania w okresie do dnia : 16.12.2019 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu;
1.2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływu terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną
dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą :
budowę lub rozbudowę drogi klasy Z lub wyższej z infrastrukturą drogową
(odwodnienie) min. 2 km,
b) dysponują co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.
projektantem, który posiada uprawnienia do projektowania branży drogowej,
który w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
opracował co najmniej jedną dokumentację projektową (projekt budowlany i

wykonawczy) obejmującą budowę lub rozbudowę drogi klasy Z lub wyższej z
infrastrukturą drogową (odwodnienie).
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do
powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy
Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi
przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych
(art.22a ust.1 ustawy Pzp).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp).
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała
wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim
przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
8.1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej
wiedzy i
doświadczenia, musi być spełniony :
a) przez Wykonawcę samodzielnie,
b)przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedze i doświadczenie
(podwykonawcę),
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum
jednego z wykonawców występujących wspólnie.
9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu
9.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.
a) Etap I – Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, najpierw dokonuje oceny
ofert pod katem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz dokonuje
oceny ofert na podstawie kryteriów oceny opisanych w SIWZ tworząc listę
rankingową ofert niepodlegających odrzuceniu.
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i
nie podleganiu wykluczeniu” zwanego dalej Oświadczeniem – załącznik nr 3
i załącznik nr 3.1 do SIWZ
b) Etap II – Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji
rankingowej ) dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj.
-bada oświadczenie wstępne w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu
Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz w oświadczeniu
Wykonawcy dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- bada zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów Wykonawcy(jeżeli
dotyczy) - załącznik nr 7 do SIWZ ,
- bada oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej – załącznik
Nr 4 do SIWZ,
- wzywa Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 ustawy – do przedłożenia w
wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdziale V pkt 2 oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania
wskazanych w rozdziale VII pkt. 2 .
9.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp t.j:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia,
13) wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” , lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji miedzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166, 1259,i 1844 oraz z 2016
r. poz. 615);
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5-7 – jeżeli
nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna.
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i4,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 p-pkt 2 i 3; 5-9 oraz
pkt 2 p-pkt 1, 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 doznana krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie 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 przedmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 5.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 i nr
3.1
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów;
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na
zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić
odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
w formie załącznika Nr 4.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na podstawie okoliczności o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3
załącznik Nr 6
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden
dokument w formie załącznika Nr 6
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. potwierdzających
spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 załącznik Nr 2
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy, składają jeden
dokument w formie załącznika Nr 2
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy: (Nie dotyczy)
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa:

4.1. w rozdziale VII ust. 2 pkt. 1 niniejszej specyfikacji składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa
powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem.
8. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
9. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa
się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej
podpisane
odpowiednio
własnoręcznym
podpisem
albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem
dokonuje wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
11. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie
dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania (po dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp.)
12. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi
ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków
oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane
informacje.
13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 2
SIWZ.
14. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć
dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt 2 SIWZ, dotyczących podwykonawcy,
któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp.
15.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
W takim wypadku wykonawca wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w
którym te oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres
internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może
je pobrać.
16. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie
spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
złożonych przez Wykonawcę.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie
pisemnej.
2.Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z
Wykonawcami:
a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks;
b) operator pocztowy;
c) kurier;
d) osobiste doręczenie
3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć
w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być
sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w
Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, faks (29) 769-49-28 lub na adres e-mail
zdpo-ka@wp.pl
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz na własnej stronie
internetowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
10. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z
wykonawcami są:

-w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Izabela Kiernozek – Kierownik Działu
Technicznego fax. (29) 769-49-28, e-mail kdt@zdp.ostroleka.pl
-w sprawach proceduralnych: Krzysztof Tomczak , fax. (29) 769-49-28
11. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z
którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane
tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się
częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące.
12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępniona na stronie
internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie
internetowej.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych ).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formach
dopuszczonych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy.
Formy wniesienia wadium:
- w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr 66 8922 0009 0000 5223 2000 0020 z adnotacją Wadium na:
„Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr
2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km 1+800 do ok. km 6+595”
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 poz. 2026).
3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i
płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………”
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.
6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również
przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie.

8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.
10. 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.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania oferta, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w
niniejszej SIWZ.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone
w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być
opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga
się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania
oferty.

5) Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane.
6) Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana
lub parafowana przez wykonawcę.
7) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
9) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia wykonawca
winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca
w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8
ust. 3 w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z :
1) formularza ofertowego zgodnego z treścią załącznika nr 1,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania
(zwane
dalej
Oświadczeniem)
stanowiące
wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu;– zgodnego z treścią załącznika nr 3 i nr 3.1
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2
ustawy) (jeżeli dotyczy)
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniądz.
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił
wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
3. Opakowanie oferty
Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w
nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opieczętowanym i zaadresowanym na
adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
„Oferta na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę
drogi powiatowej nr 2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki od ok. km 1+800 do ok.
km 6+595
Nie otwierać przed 25.03.2019 r. godz. 9:30” oraz adres Wykonawcy.

4. Zmiana lub wycofanie oferty
4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i
wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta,
należy opatrzyć napisem „zmiana”.
4.2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym
jest przekazywane to powiadomienie,
należy opatrzyć napisem “wycofanie”.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka do dnia 25.03.2019
r. do godz. 9:00. w pokoju nr 102 (Sekretariat).
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 25.03.2019 r. o godz.
9:30 w pokoju nr 109.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
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.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do
porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat
administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie
odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez
Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.
5. Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

6. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce
prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia
podatku od towarów i usług, Zamawiający - wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi
przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę
wskazaną w Formularzu oferty.
7. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich
złotych (PLN).
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i
kryterium/ami.
a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)
b) Doświadczenie projektanta przy sporządzaniu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany i wykonawczy) obejmującą budowę lub rozbudowę drogi
klasy Z lub wyższej z infrastrukturą drogową (odwodnienie) - waga kryterium
20 % (max 20 pkt.)
c) Doświadczenie projektanta przy sporządzaniu dokumentacji projektowej do
uzyskania ostatecznej decyzji ZRID- waga kryterium 20 % (max 20 pkt.)
2. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) Kryterium „cena” - Ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
- oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.
Cena min
Kc =----------- x 100 pkt x 60%
C bad
gdzie:
Kc – ilość punktów w kryterium cena
C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad – cena oferty badanej
b) Doświadczenie projektanta (1b)
Wykonawca, który zadeklaruje doświadczenie projektanta w ilości:
- 1 dokumentacja – otrzymują 5 pkt
- 2 dokumentacje – otrzymują 10 pkt
- 3 dokumentacje – otrzymują 15 pkt
- 4 dokumentacje – otrzymują 20 pkt

c) Doświadczenie projektanta (1c)
Wykonawca, który zadeklaruje doświadczenie projektanta w ilości:
- 1 dokumentacja – otrzymują 5 pkt
- 2 dokumentacje – otrzymują 10 pkt
- 3 dokumentacje – otrzymują 15 pkt
- 4 dokumentacje – otrzymują 20 pkt
3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych.
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi
kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) Zamawiający zamieści na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,
której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin
podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SIWZ
dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny
termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na ponowne
wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że
Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały
zastosowanie przepisy:
- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty)
- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium)
4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli
przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem

terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w
art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
zamawiający
wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
6.1. Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo
imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli
prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta
zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Warunki umowy na wykonanie niniejszego zamówienia zostały określone w
załączniku nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących:
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym,
tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia
właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących
uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznością zlecenia dodatkowych usług;
2) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
3) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się
składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie
niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

4) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;
4. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy
określonego w § 6 ust. 1 pkt 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
złożony w terminie 14 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o
zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać
szczegółowe uzasadnienie.
5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują
wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego – zdpo-ka@wp.pl
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej;
8. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji
wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4;
12. Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych;
13.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
niniejszego zamówienia.
XIX. PODWYKONAWCY
1. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z
art. 36 a ust. 2.
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez Wykonawcę
nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
XX. INFORMACJE DODATKOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 poz. 1986)

Wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)

UMOWA NR ....../2019 (Wzór)
W dniu …………………………………… 2019 r. w Ostrołęce
pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5
NIP 758-23-59-776
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Przewodniczący Zarządu
- Starosta dr inż. Stanisław Kubeł
Członek Zarządu
- Wicestarosta Krzysztof Parzychowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
- Aldona Kuciej
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

a …………………………..działająca/cy pod firmą ………………………………
w……………………………………… NIP…………………………………

z

siedzibą

zarejestrowanym w ………………………
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.

Zamawiający w
wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W BaranowoWyszel-Chojniki”
od ok. km 1+800 do ok. km 6+595 – poprawa standardu i jakości dróg powiatowych (długość ok. 4 795
mb) związane z wykonaniem usługi polegającej na:
a) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i wnioskiem do decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do
udzielenia przez ZDP zamówienia na realizacje robót budowlanych objętych decyzją ZRID,
b) udzielaniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót
budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian
Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,
c) sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.)
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej, zwanej
w dalszej części umowy łącznie "Przedmiotem Umowy".

2.

Opracowanie winno zawierać:

a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego
oraz Gminy Baranowo. Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkłady
mapowe rozwiązania geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi, zaznaczone elementy infrastruktury
technicznej
będące
w
kolizji
ze
stanem
projektowanym
wraz
z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości – 2 egz.;

b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych
do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Granice należy
ustalić zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U.2016.1034 t.j.
z późn. zm.).
Dla odcinków granicy, na który strony nie zawrą aktu ugody, należy sporządzić projekt podziału według stanu
zajętości na dzień 31 grudnia 1998 r.;
c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
d) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji
ZRID – 7 egz.;
e) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego,
f) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie
decyzji ZRID – 5 egz.;
g) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego;
h) opracowanie kompletnego projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej łącznie ze wszystkimi
załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być

opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz
zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j.),
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 6 egz.;
i) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie
wszelkich projektów branżowych z ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza koroną
drogi – 6 egz.;
j) opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowę ciągu komunikacyjnego – 5 egz.;
k) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew
kolidujących z inwestycją – 5 egz.;
l) przygotowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych drzew – 2 egz.;
m) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Zarząd Dróg
Powiatowych zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID, zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 poz.
1389) - 2 egz.;
n) kosztorys ślepy uproszczony - 4 egz.;. + wersja elektroniczna w formacie xls
o) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). - 2 egz.;
p) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz.;
r) złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) w terminie określonym w § 7 umowy z potwierdzeniem przyjęcia wniosku przez organ

właściwy;
s) W przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca opracuje przedmiary
robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego etapu robót.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację.
Dokumentacja musi zawierać również 3 płyty CD zawierające całość opracowań w formie cyfrowej – wersja
nieedytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS).
3.
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego ciągu komunikacyjnego na całej długości
(przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone);
b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania
dokumentacji projektowej;
c) wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności - art.20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.);
d) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Działu
Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z
trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde
żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych
roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji
tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych.
g) koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.
4.

Założenia projektowe:

a) Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowy drogi powiatowej o parametrach drogi
klasy Z wraz z utwardzonymi poboczami lub ścieżkami rowerowymi lub chodnikami na całym odcinku;
b) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią, zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci;
c) Wykonawca zobowiązuje się do określenia rzeczywistej liczby nieruchomości, dla których wykonany
zostanie podział wraz z późniejszym wyniesieniem granic w terenie (po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o ZRID)
d) Należy wykonać wykaz synchronizacyjny;
e) Dokonać badania ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów dla działek objętych pomiarem oraz
działek z nią graniczących.

5.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2018.1935 t.j.) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa
budowlanego uzyskania decyzji ZRID, Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzyskania
wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie robót.

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z późn. zm.); oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi
projektowania, w tym warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.), Rozporządzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.).
7. Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o sporządzeniu projektu budowlanego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli
obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
9. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe
rozwiązania projektowe z Zamawiającym.
10. Zamawiający informuje, że na odcinku przeznaczonym do rozbudowy może wystąpić konieczność uzyskania
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej w zakresie szerokości chodnika i szerokości pasa drogowego. Wniosek w tej
sprawie w imieniu Zamawiającego winien złożyć Wykonawca.

§2
Opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Projekt techniczny dostarczony przez Wykonawcę będzie opracowany zgodnie z przepisami
krajowymi wyłącznie w zakresie wymaganym dla uzyskania decyzji ZRID i wyłonienia wykonawcy
w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Wszystkie konieczne uzupełnienia, niezbędne do
opracowania dokumentacji projektowej będą wykonywane przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej.
2. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej objętej zamówieniem Wykonawca obowiązany jest do
uwzględnienia wytycznych Zamawiającego oraz Gminy Baranowo i posiadanych przez Zamawiającego,
oraz Gminę Baranowo opracowań.
3. Projekt techniczny należy przekazać w formie ułożonych tematycznie części opakowanych w sposób
umożliwiający archiwizację w teczkach z rączką i zamkiem. Teczki wykonane ze sztywnej tektury
oklejonej z dwóch stron okleiną. Rączka i zamek wykonane z plastiku.
Opakowanie powinno być opisane tytułem projektu z wyszczególnieniem zawartości i ilości
egzemplarzy. Projekty branżowe należy oprawić w oddzielne teczki.
§3
Wykaz czynności należących do zobowiązań Wykonawcy :
1.Sprawowanie nadzoru autorskiego nieodpłatnie na żądanie inwestora lub właściwego organu zgodnie
z prawem budowlanym między i innymi w zakresie:
1) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodności realizacji z projektem,
2) stwierdzenie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań
geometrycznych, materiałowych i technologicznych,
3) opracowanie koniecznych uzasadnionych pisemnie zamiennych rozwiązań wykonawczych
autoryzowanych przez projektantów branżowych w wypadku zaistnienia kolizji z uzbrojeniem
technicznym i istniejącym zagospodarowaniem terenu nie przewidzianych w dokumentacji projektowej
wg potrzeb w trakcie realizacji projektu,
4) wprowadzenie uzasadnionych pisemnie koniecznych korekt lub rysunków zamiennych w wypadku
zaistnienia zmian w rozwiązaniach technologicznych przyjętych w dokumentacji podstawowej
wg potrzeb,
5) udział w odbiorze końcowym zadania przez Inwestora,
6) wprowadzenie zmian, korekt w dokumentacji projektowej,
2. Wszystkie niezbędne materiały, dokumenty, uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, a nie wymienione w § 1 jako zobowiązania Zamawiającego, Wykonawca uzyskuje własnym
staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie do dokonania zmian, poprawek opracowywanej
dokumentacji projektowej i innych dokumentach objętych niniejszą umową.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony:
Wykonawcy jest: ………………………………..
jest:…………………………………….

Zamawiającego

§5
Wynagrodzenie :
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę …………… PLN brutto (słownie :…….. PLN brutto).
§6
Terminy wykonania i procedura odbioru :
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie:
1) w zakresie części określonej w § 1 ust.1 lit. a) 16.12.2019 r.

2) w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na
wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, termin wykonania przedmiotu umowy uzależniony jest
od terminu przeprowadzenia ww. postępowania o zamówienie publiczne
3) w zakresie sprawowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2016 r., poz. 290) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie
Dokumentacji projektowej termin wykonania przedmiotu umowy uzależniony jest od terminu realizacji
inwestycji.
2.Miejscem odbioru pracy przez Zamawiającego jest siedziba Zamawiającego. Dowodem wykonania
prac jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
3.Nieprzyjęcie pracy przez Zamawiającego oraz jej niekompletność upoważnia Zamawiającego
do odmowy podpisania protokołu.
4.Jeżeli wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
Zamawiającemu służy prawo żądania pokrycia przez Wykonawcę wszelkich szkód z tym związanych,
w tym cofnięcia finansowania inwestycji przez osoby trzecie, bądź obowiązku zwrotu przyznanych już
wcześniej środków finansowych na realizowaną inwestycję przez osoby trzecie do wysokości cofniętych
bądź zwróconych jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do wykorzystania kwot.
5.W przypadku określonym w § 6 pkt 4 Zamawiający, może również odstąpić od umowy żądając od
Wykonawcy pokrycia wynikłej stąd szkody.
§7
Warunki i forma zapłaty :
1. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej,
wystawionej przez Wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanego końcowego protokołu zdawczo
– odbiorczego i oświadczenia pisemnego Wykonawcy o kompletności dokumentacji projektowej i pod
względem zgodności z wymaganiami prawa budowlanego.
2. Zapłata faktury nastąpi po złożeniu protokołu odbioru w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury
na podstawie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego wraz z oświadczeniem Wykonawcy
o kompletności dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Należność
zostanie wpłacona na konto nr…………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający oświadcza, ze faktura winna być wystawiona na Nabywca: Powiat Ostrołęcki
Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka, NIP 758-23-59-776 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych
w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.
§8
Kary umowne :
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca
zapłaci zamawiającemu kary umowne :
a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu przekazania przedmiotu umowy
b) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień
przerwy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej pisemnie przez Zamawiającego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku szkody przekraczającej kwotę kar umownych lub odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy także za inne niż zawinione zachowanie lub zaniechanie.
§9
Podwykonawcy
1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
§ 10
Odstąpienie od umowy :
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust 1 pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Rękojmia za wady :
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. Data zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą
rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.
3. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania
jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania
Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.
5.O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może
mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.
6.W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia
wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt wykonania
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

7.Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy
w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę dokumentacji projektowej, który zapłaci
w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

8.Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł
w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu
wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 12
Inne obowiązki stron :
1. Wykonawca oświadcza, iż przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy określonego w § 1 na polach eksploatacji
określonych w art. 50 pkt. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191).
2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w pkt. 1 następuje nieodpłatnie.
Wykonawcy nie przysługuje również odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym z pól
eksploatacji wymienionych w pkt.1.
3. Wykonawca zrzeka się prawa do zezwalania na wykonywanie przeniesionych na Zamawiającego
praw autorskich.
4. Zamawiający ma prawo do:
1) Utrwalenia przedmiotu umowy,
2) Zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jego części dowolną techniką,
3) Zapisu przedmiotu umowy w formie elektronicznej.
§ 13
Postanowienia końcowe :
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje
możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy dotyczących:
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres
niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli
urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami
decyzyjnymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych usług;
2) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy
w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
3) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem
wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;
4) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których
wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest
niezbędny do wyeliminowania błędów;
2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 6
ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 14 dni od daty
wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek
winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Budowlanego.
5. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
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