Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych
na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

DNP.13.17.2020.PN.RB

Zatwierdził
Mgr inż. Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Pyskowicka 54
42 – 600 Tarnowskie Góry
tel. 32/ 285 48 62
fax: 32/ 285 48 62
www.zdp.tgory.pl
zam-publ@zdp.tgory.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony - procedura odwrócona (art. 24aa Pzp).
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych
na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020.
Remont będzie polegał na:
a) Frezowaniu istniejącej nawierzchni na średnią grubość 5 cm wraz z wbudowaniem frezu
w pobocza;
b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (AC16W) na całej szerokości jezdni, warstwa
wiążąca o grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem;
c) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (AC11S) na całej szerokości jezdni, warstwa
ścieralna o grubości 5 cm wraz z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem.
W zakresie należy uwzględnić wszelkie niezbędne regulacje urządzeń obcych oraz innych
elementów.
Zamawiający
przewiduje
wykonanie
remontów
w
miejscowości
Kalety – ulica Koszęcińska, w miejscowości Krupski Młyn – ulica Tarnogórska oraz w
miejscowości Świętoszowice – ulica Mikulczycka. W celu prawidłowej wyceny zadania
Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w terenie z przedstawicielem
Zamawiającego.
4. Zamawiający określa minimalny wymagany 36 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty nawierzchniowe oraz zastosowane materiały, liczony od dnia
końcowego odbioru robót (zgodnie z protokołem końcowym).
5. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
nawierzchniowe oraz zastosowane materiały będzie stanowił jedno z kryteriów oceny
ofert, zgodnie z pkt 15 SIWZ
6. Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany
dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z późn. zm.).
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Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 6 osób wykonujących czynności
w zakresie robót nawierzchniowych
3.12. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
45.23.31.40-2 - Roboty drogowe,
3.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)
b)

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp
(pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2 Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)
b)
c)


9.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej,
określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

25)

Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. () zmieniającej
nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.
5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
5.2.1. lit. a) SIWZ.
5.3.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
500 000,00 zł.
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5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a)

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) na :
remont nawierzchni jezdni dróg i ulic z mieszanek mineralno –
bitumicznych na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto;
załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.

b)

dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej – w co najmniej ograniczonym zakresie, lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

5.3.4.

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie
dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający
uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi także zgodnie
z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach
członkowskich
Unii
Europejskiej,
państwach
członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2018r., poz. 2272).

5.3.5.

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725,
z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznacznej
wykonywaniu
samodzielnych
funkcji
technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub
w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione
w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
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5.3.6.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
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 łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.7.

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 (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ).

5.3.8.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie 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 13-22 i ust. 5 Pzp.

5.3.9.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

5.3.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a)
b)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

5.3.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:
1)
2)
3)
4)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.
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5.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt. 1-3 SIWZ.
5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)

b)
c)
d)

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
(j.t. Dz. U. z 2018 r poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
skarbowe,
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);

3)

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 5.4. ppkt 2 SIWZ;

4)

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;

5)

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 który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)

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;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

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;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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10) 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 2019 r. poz. 628);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) 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 2019 r. poz.
369), 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.
5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019
r. poz. 243 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 2019 r. poz. 498);

2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

3)

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:

4)

a)
b)
c)
d)

zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp,



chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, o którym mowa w pkt. 5.3.2. oraz zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a)

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania,
2
powierzchni (w m ) i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór stanowi Załącznik Nr 4
do SIWZ),

b)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór
stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

c)

dokumentu
potwierdzającego,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

6.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)

wykonawcy

z

udziału

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

2)

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
zaświadczenia

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 Pzp;.

6.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, wykonawca, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ:
1)

ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,

b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1). b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt
6.5.1) a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
6.7. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
6.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
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6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. SIWZ.
11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.
12. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
8.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
8.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ.
8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
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 2019 r. poz. 700).
8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
8.6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak
podstaw wykluczenia.
8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
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8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.5.
SIWZ) rozporządzenia 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 z póżn. zm.), w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8.9.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.

8.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
8.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.11. SIWZ, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak
podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8.18. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
8.19. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.20 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
9.1.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2188), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. t.
Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).

9.2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krzysztof Kołeczko
 e-mail: zam-publ@zdp.tgory.pl

9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
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14. Wymagania dotyczące wadium.
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł.
10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium wykonawca winien:
1) wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego
elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)
opatrzonego
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
osoby
upoważnionej
do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej),
2) wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową) w sposób umożliwiający zamawiającemu dopełnienie obowiązku
określonego w art. 46 ustawy Pzp, tj.:
na adres poczty elektronicznej: zam-publ@zdp.tgory.pl, jednakże w wydzielonym
odrębnym pliku (np. pdf), (w temacie wiadomości należy podać nr sprawy lub nazwę
postępowania, do którego wadium jest wnoszone).
10.4.1. Zamawiający dopuszcza również wniesienie wadium przez Wykonawcę w formie
niepieniężnej w wersji papierowej
10.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
10.5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a)
b)
c)

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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10.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Santander Bank Polska S.A.
83 1090 1186 0000 0001 4373 8089. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą
wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
10.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp należy złożyć przed upływem terminu składania ofert
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica
Pyskowicka 54. Zamawiający zwraca uwagę, aby do oferty nie dołączać oryginału
gwarancji wadialnej, z uwagi na konieczność jej zwrotu.
10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10.10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp
i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych)
w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10.11. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń,
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych
formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych
na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020” - oznaczenie sprawy:
DNP.13.17.2020.PN.RB.
W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez wykonawców działających wspólnie
(konsorcjum) w treści gwarancji lub poręczenia winni być wskazani wszyscy wykonawcy
działający wspólnie.
10.12.
Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust.1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
10.13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.14. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.
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15. Termin związania ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, 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.
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 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.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2. nie powoduje utraty wadium.
11.5. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
16. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.
12.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
12.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
12.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
12.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:

15

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
(I piętro, pok. nr 12)
Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych
na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
Oznaczenie sprawy: DNP.13.17.2020.PN.RB
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 24.07.2020 r. godz. 10.45
* nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………….

12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę
i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
12.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Oświadczenie o zmianie oferty musi
zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.
12.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku
wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy
(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
12.18. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert:
miejsce składania ofert, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich
42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54, Sekretariat, I piętro, pok. 12,
termin składania ofert: do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00.

Górach

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w
42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54, Sala 4a.
termin składania ofert: do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:45.
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Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia,
a wykonawca (na żądanie) otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją
o terminie jej złożenia. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie
o wycofaniu złożonej oferty otwierane będą w pierwszej kolejności.
13.3. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
13.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza
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.
13.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca
ofertę, która została złożona po terminie.
18. Opis sposobu obliczenia ceny.
14.1. Wykonawca winien skalkulować cenę ryczałtową brutto z uwzględnieniem obowiązującego
23% podatku VAT.
14.2. Cena ryczałtowa brutto winna zostać skalkulowana zgodnie ze wszystkimi informacjami
zawartymi w niniejszej specyfikacji, w szczególności zgodnie z zakresem poszczególnych
robót, opisanym w Przedmiarze Robót oraz w STWORB.
14.3. W cenie ryczałtowej powinny zostać skalkulowane wszystkie elementy, które zostały
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. Ponadto winny być uwzględnione wszystkie koszty
(np. materiały, robocizna, praca sprzętu i urządzeń, koszty unieszkodliwienia i/lub
zagospodarowania odpadów, koszty pośrednie oraz zysk itp.).
14.4. Zamawiający zwraca uwagę, że koszty robocizny przyjęte do kalkulacji ceny nie mogą być
niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września
2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) wynosi ono 2.600,00 zł
brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa – 17,00 zł brutto.
14.5. Cena ryczałtowa brutto winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że
podano tam cyfry "00".
14.6. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji
zamówienia.
14.7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
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19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny,
oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert:
15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
A.

Kryterium „Cena” w PLN:
a)

znaczenie kryterium – waga 60% (60 pkt);

b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty,
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną,
C

B.

- cena w ofercie ocenianej,

Kryterium „Okres gwarancji”:
a) znaczenie kryterium – waga 40% (40 pkt);
b)

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
Zamawiający przyzna po 10 punktów za każde kolejne półrocze (6 miesięcy)
gwarancji udzielone przez Wykonawcę powyżej wymaganego minimum
(36 miesięcy), przy czym nie więcej niż 40 punktów:

okres gwarancji oferowany
przez Wykonawcę

ilość pkt w kryterium B
„Okres gwarancji”

36 miesięcy
42 miesiące
48 miesięcy
54 miesiące
60 miesięcy

0 pkt
10 pkt
20 pkt
30 pkt
40 pkt

Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach, przy czym minimalny okres
gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy
Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SIWZ.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 miesięcy, do umowy natomiast wpisany
zostanie okres gwarancji zgodnie z treścią oferty.
Łączna punktacja oferty
w powyższych kryteriach.

będzie

stanowić

18

sumę

punktów

przyznanych

ofercie

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1)
2)
3)

4)
5)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 5.3.3. lit. b
SIWZ,
dane osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja)
nazwy i siedziby podwykonawcy, któremu powierzone zostanie wykonanie części
zamówienia, zgodnie z ofertą – jeżeli dotyczy,

16.2. Ponadto przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
a)

b)

c)

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku
zabezpieczenia w formie gwarancji zamawiający żąda przesłania e-mailem lub
faxem draftu gwarancji - w celu akceptacji treści tego dokumentu),
przedłożenia Zamawiającemu dokumentów stwierdzających, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, wraz
z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
przedłożenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną
co najmniej 500 000,00 zł – o ile złożony przez Wykonawcę dokument, o którym
mowa w pkt. 5.3.2 SIWZ wg stanu na dzień podpisania umowy wymaga
aktualizacji.

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny podanej w ofercie. Wykonawca wnosi
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego Santander Bank Polska S.A. 83 1090 1186 0000
0001 4373 8089. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. Nr 110, z późn. zm.).
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1
pkt 2 - 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
zabezpieczenia w tych formach.
17.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego
(beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty
stanowiącej 10% ceny podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy lub nie przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy lub
nieprzystąpienia do usunięcia wad i usterek w sprawie zamówienia publicznego przez
wykonawcę (zobowiązanego). W przypadku gdy oferta została założona przez wykonawców
działających wspólnie w treści gwarancji lub poręczenia winni być wskazani wszyscy
wykonawcy działający wspólnie.
17.5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art.
148 ust.1 ustawy musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę i adres Wykonawcy (Zleceniodawcy),
2) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Zarząd Dróg Powiatowych, 42 – 600
Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54.
3) nazwę i adres Gwaranta/Poręczyciela,
4) adres korespondencyjny Gwaranta/Poręczyciela, na który mają być kierowane
roszczenia
Beneficjenta
(jeżeli
jest
inny,
niż
podany
wyżej
adres
Gwaranta/Poręczyciela),
5) oznaczenie
wierzytelności
zabezpieczonej
gwarancją/poręczeniem
i
sumy
gwarancji/poręczenia,
6) okres ważności gwarancji/poręczenia (z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy okres ten winien obejmować czas od zawarcia umowy do jej
zakończenia + 30 dni, a z tytułu nieusunięcia wad i usterek w okresie rękojmi, okres
ten winien obejmować czas od dnia następnego + okres rękojmi + 15 dni),
7) zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty kwoty
roszczenia, na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta, zawierające oświadczenie, że
Wykonawca pomimo wezwania nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy
lub nie usunął powstałych wad i usterek lub nie przystąpił do wykonania przedmiotu
umowy lub usunięcia wad i usterek,
8) Gwarant/ Poręczyciel nie może wyłączyć roszczeń Beneficjenta związanych
z niezapłaconymi karami umownymi, jak również nie może ograniczyć roszczeń
Beneficjenta wyłącznie do zapłaty tych kar umownych,
9) Gwarant/ Poręczyciel nie może uzależniać zapłaty roszczenia od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków ani przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych
dokumentów, poza wynikającymi z klauzuli identyfikacyjnej oraz żądaniem skierowanym
do Gwaranta/ Poręczyciela zgodnie z pkt. 7,
10) Gwarant/ Poręczyciel nie może uzależniać zapłaty roszczenia od przekazania
żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta,
11) Spory mogące powstać z tytułu zabezpieczenia winny podlegać rozpoznaniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
17.6.

Zabezpieczenie (w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń
Zamawiającego) zostanie zwrócone w 70% w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym
przedmiotu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe
30% zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
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17.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a)
b)
c)

w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

17.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia
musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.
Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać,
że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.: „
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
nr postępowania DNP.12.17.2020.PN.RB
17.9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

przez

potrącenia

17.10. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
17.11. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt
2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej,
kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku
do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich
walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
17.12. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
22. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)

określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz
wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym
na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w zamówieniu podstawowym,
w szczególności w zakresie gwarancji.
24. Adres strony internetowej zamawiającego.
http://www.zdp.tgory.pl
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25. 22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
22.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 6 osób wykonujących
czynności w zakresie wykonania robót nawierzchniowych.
22.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
22.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
22.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
22.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 22.1 czynności.
26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
27. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP.
28. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
29. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.
2 Pzp).
Zamawiający nie określa żadnego warunku w powyższym zakresie.

23

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

30. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający określa takie wymagania).
Wymagania zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – we Wzorze umowy.
31. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane (jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z
art. 143a ust. 3 Pzp).
Zamawiający nie określa wartości, o której mowa w art. 143a ust. 3 Pzp.
32. Podanie nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane objęte przedmiotem
zamówienia.
30. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
30.1 Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54.
30.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach jest Pani Beata Adamska – tel. 32 285 48 62 wew.14, e – mail : iod@zdp.tgory.pl
30.3 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
(a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu
umowy, także w celu związanym z realizacja zamówienia);
30.4 Odbiorcami 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą lub Pzp;
30.5. 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;
30.6 Obowiązek podania przez Wykonawcędanych osobowych bezpośrednio jego 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;
30.7 W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
30.8

Wykonawca posiada:
− 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;
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− 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;
30.9 Wykonawcy nie przysługuje :
− 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.
33. 31. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu,
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy,
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych,
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób,
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego udostępniającego swoje
zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego,
Załącznik nr 8 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB),
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Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………..
pieczęć wykonawcy

O F E R T A
dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
złożona przez:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
……….……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny (wpisać, jeżeli jest inny niż podany powyżej):
….................................................................................................................................................................................
Dane kontaktowe
Telefon: …………………………………………………………… fax . ………………………………………………..........
e-mail: …………………………………………………………….
REGON: ………………………………………………………….. NIP: ………………………………………………………
I.

2

Cena za wykonanie 1 m remontu nawierzchni dróg zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynosi:
………………………………… zł brutto.

II.

Oferowany okres gwarancji i rękojmi:

.............. miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

III.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

IV.

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres (część) zamówienia (jeżeli dotyczy):

Lp.

Część polegającą na :

Nazwa (firma) podwykonawcy

1

2

3

W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp:
Lp.

Część polegającą na :

Nazwa (firma) podwykonawcy

1

2

3
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V.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące niniejszego postępowania i realizacji
zamówienia (w tym warunki płatności – przelew 30 dni) określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz załącznikach do SIWZ.

VI.

Na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy.

VII. Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy.
VIII. Zastrzegam tajność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), zawartych w ofercie, na stronach
od ……..………….. do ……….………..
Jednocześnie do oferty dołączam uzasadnienie wskazujące, że zastrzeżone informacje faktycznie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z w/w ustawą.
IX. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem):
wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług*.
wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
1
z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………….
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła
2
………………….... zł.
X. Informuję, że składam/y ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem):
Mikroprzedsiębiorstwo
mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO;
Małe przedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO;
Średnie przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO.
1)

XI. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
3
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .
XII. Ofertę składam na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
XIII. Ofertę sporządzono w dniu …………….. 2020 roku.

…………………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

1

2

3

wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych,
ul. Pyskowicka 54, 42 – 600 Tarnowskie Góry

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

A. Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry,
ulica Pyskowicka 54, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego do
niniejszego postępowania.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp oraz § 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z póżn. zm.) oświadczam, że dokumenty o których mowa w
pkt 6.3 SIWZ :
a) zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.
pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 1
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs
............................................................................

b) zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp w sprawie
…………………………. 2 i jest on aktualny.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
1) niepotrzebne skreślić,
2) wskazać numer sprawy lub tytuł postępowania prowadzonego przez Zamawiającego

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:..…………………..,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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B. Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 54, 42 - 600
Tarnowskie Góry, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...…………………...........
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA NR
ZDP/…… – U/2020
Umowa zawarta w Tarnowskich Górach dnia …………………. 2020 roku pomiędzy nabywcą:
Powiatem Tarnogórskim, ulica Karłuszowiec 5, 42 – 600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452513103
Odbiorcą i płatnikiem tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ulica Pyskowicka 54,
42 – 600 Tarnowskie Góry , który reprezentuje:
mgr inż. Barbara Myland – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach a:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 i następne ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania roboty polegające na
remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku
2020, zgodnie z ofertą z dnia ……………….. 2020 r. złożoną przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie ze SIWZ wraz z załącznikami oraz
niniejszą umową. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu w/w dokumentów
oraz znana mu jest ich treść.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganymi
kwalifikacjami oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zgodne
z prawem i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
a także zgodnie ze sztuką budowlaną,
2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 215
z późn. zm.),
3) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 155),
4) ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 544 z późn. zm. ) w zakresie wskazanym w ustawie,
5) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),
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TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.
2.

§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie
od dnia jej zawarcia do 31.12.2020r.
Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca
jest zobowiązany przystąpić do wykonywania robót niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§3
1.

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Wykonawcy jest:
1) ……………………………… tel. …………………………….. e-mail: ………………………………

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego - Inspektorem
Nadzoru jest:
1) …………….......................... tel. ………………….……….. e-mail: ……………...………..…..

3.

4.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1-2 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone
drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy,
ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego,
do którego dołącza się dokumenty, potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe (posiadanie
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w
co najmniej ograniczonym zakresie) oraz informację o podstawie dysponowania tą osobą.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§4
1. Zamawiający obowiązany jest:
1) udostępnić Wykonawcy teren Robót,
2) do protokolarnego odbioru Robót,
3) do zapłaty umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, SIWZ, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarem Robót, obowiązującymi
przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą
zawodowy charakter wykonywanych czynności,
2) opracować i przedłożyć celem zatwierdzenia projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji robót,
3) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy - przedłożyć Zamawiającemu kosztorys
uproszczony opiewający na cenę oferty,
4) zorganizować - na własny koszt - teren budowy,
5) przestrzegać przepisy bhp i p.poż.,
6) usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami lub
zaniechaniami ich wykonania,
7) oczyszczać teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego z realizacją
przedmiotu umowy,
8) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,
9) koordynować prace realizowane przez podwykonawców,
10) przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska i niezwłocznie informować
o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko;
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11) prawidłowo zabezpieczyć teren budowy;
12) prawidłowo oznakować prowadzone roboty, w sposób zgodny z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn.
zm.).
13) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
(5 egzemplarzy) z naniesieniem na zasoby Wydziału Geodezji UM Bytom wraz z wersją
elektroniczną wykonaną w formatach dwg. lub dxf.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą gwarancyjną co najmniej 800.000,00 zł
w całym okresie trwania umowy tj. dowodów potwierdzających bieżącą opłatę składek i/lub
kontynuację polisy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy lub
innego dokumentu poświadczającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia na warunkach
nie gorszych niż opisane w ust. 3, a także do okazywania ww. dokumentu na każde żądanie
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do unieszkodliwiania i/lub zagospodarowania materiałów z rozbiórek
(odpadów) oraz do rozliczenia się z powyższych czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie
przed zakończeniem umowy oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia i/lub zagospodarowaniu
tych materiałów.
6. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) jest wytwórcą i posiadaczem
w/w odpadów i zobowiązuje się do ich unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w sposób zapewniający poszanowanie środowiska naturalnego.
7. Wykonawca zapewni materiały, które winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach art. 10 ustawy Prawo budowlane
i STWiORB, co do jakości. Użyte materiały muszą posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą,
aprobaty techniczne lub europejskie aprobaty techniczne lub certyfikaty wydane przez uprawnione
jednostki. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności zgodnie z
obowiązującymi normami.
8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na
terenie robót.
9. Badania, o których mowa w ust. 8 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli
Zamawiający zażąda badań to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 6 osób wykonujące czynności
w zakresie wykonywania robót nawierzchniowych.
11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów.
12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie ust. 10 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:

35

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonywaniu
przedmiotu umowy zobowiązani są do noszenia oznakowanych ubrań roboczych, celem
umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy, którą reprezentują.
a)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy
w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca
ponosi również odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
ODBIÓR ROBÓT
§6
1. Zasady odbioru robót regulują zapisy SIWZ. Zamawiający wraz z przedstawicielem
2
Zamawiającego dokona obmiaru zrealizowanych robót w m .
2. W celach rozliczeniowych Zamawiający dokonuje miesięcznie protokolarnego odbioru wykonanych
robót, stwierdzając ich jakość i stan zaawansowania. Do protokołu powinno zostać załączone
oświadczenie Wykonawcy, że odbierane roboty były wykonane bez udziału podwykonawców lub
oświadczenie, że były one wykonane z udziałem podwykonawców oraz wskazanie tych
podwykonawców.
3. Po wykonaniu całości zamówienia zostanie dokonany końcowy odbiór robót. Zamawiający
rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o zakończeniu przez Wykonawcę całości robót i gotowości do odbioru końcowego. Z czynności
odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia stwierdzone
podczas czynności odbioru, w szczególności prawidłowość i kompletność wykonania przedmiotu
zamówienia, jego zgodność z dokumentacją projektową lub stwierdzone wady i usterki wraz z
terminem wyznaczonym na ich usunięcie. Jeżeli roboty były wykonywane przy udziale
podwykonawcy to jest on zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach odbiorowych i podpisania
protokołu odbioru robót.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad, jeżeli wady te nadają się do
usunięcia, a w wypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie postąpić zgodnie z ust. 5
i naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 umowy,
2) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli wady te nie nadają się do
usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy
i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania
umowy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonawstwo
zastępcze).
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6. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad ujawnionych bądź
powstałych w okresie gwarancji i rękojmi i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tego
tytułu.
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§7
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie.
(jeżeli dotyczy: za wyjątkiem niżej wymienionych podwykonawców, zaakceptowanych przez
Zamawiającego:
1) ……………………………………… w zakresie …………….……..…..………..……………………,
2) ……………………………………… w zakresie …………………………………..………................,).
2. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Przed wprowadzeniem podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania
Zamawiającemu celem akceptacji:
1) projektów umów o podwykonawstwo,
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich
zmian w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.
4. W terminie do 7 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 3. Zamawiający może
zgłosić zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli:
1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca dopuścili się czynów, o których mowa w art. 24 ust. 5
pkt 2 ustawy;
2) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy/ -om łącznie przewyższać będzie
wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4 uważa się
za akceptację projektu umowy, umowy lub jej zmiany.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez podwykonawców
z dalszymi podwykonawcami.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
§8
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe
2
w kwocie …………..………………….. zł brutto za 1 m (słownie: ………………………………. zł
brutto).
2. Strony postanawiają, że zaplata wynagrodzenia określonego w ust. 1 następować będzie:
1) na podstawie faktur VAT częściowych; podstawą wystawienia faktury częściowej jest
podpisany przez obie strony protokół odbioru wykonanych robót. Wartość faktur częściowych
nie może przekroczyć łącznie 90% wartości wskazanej w ust. 1,
2) na podstawie faktury VAT końcowej wystawionej po całkowitym zakończeniu robót;
podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez obie strony protokół końcowy odbioru
wykonanych robót
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane
roboty, w przypadku robót wykonanych z udziałem podwykonawcy (-ców), jest złożenie
Zamawiającemu wraz z fakturą Wykonawcy oświadczenia podwykonawcy (-ców), że Wykonawca
uregulował w terminie wymagalne wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanych robót, usług lub
dostaw.
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4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego ostatniej części wynagrodzenia za odebrane roboty,
w przypadku robót wykonanych z udziałem podwykonawcy (-ców), jest złożenie Zamawiającemu
wraz z fakturą Wykonawcy oświadczenia podwykonawcy (-ców), że Wykonawca uregulował w
terminie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanych robót, usług lub dostaw w całości.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lub 4,
co Zamawiający uzna za uchylenie się od obowiązku zapłaty zastosowanie ma §13 umowy.
6. Kwota wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy zostanie potrącona z wynagrodzenia
Wykonawcy.
7. Zapłata wynagrodzenia, będzie następować przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych
tj.:
1) protokołu odbioru robót,
2) faktury,
3) oświadczenia, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców,
lub
4) oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego, że otrzymał w terminie od Wykonawcy
wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych robót,
lub
5) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia
należnego mu za wykonane roboty i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać
to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę.
8. Faktura winna być wystawiona na: Nabywca: Powiat Tarnogórski, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica
Karłuszowiec 5, NIP: 645 – 251 – 31 – 03, Odbiorca i płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54 i zawierać wskazanie
umowy, której dotyczy (np. nr i datę umowy).
9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
10. Wykonawca oświadcza, że rachunki bankowe wskazane w fakturach dokumentujących wykonanie
przedmiotu umowy będą wykazane na tzw. „białej liście podatników” i są do nich założone
rachunki VAT. Zamawiający oświadcza, że nie będzie ponosił kosztów związanych z opóźnieniami
w regulowaniu płatności, w sytuacji gdy rachunki bankowe wskazane w fakturach nie będą
figurować w wykazie, o którym mowa powyżej.
11. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
§9
1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić na żądanie Zamawiającego
odpowiednio oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania
wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW
§ 10
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W PRZYPADKU POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCY
§ 11
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest, w trakcie
realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także
projektu jej zmiany w terminie poprzedzającym wykonywanie części zamówienia przez
podwykonawcę, uwzględniającym termin na zgłoszenie zastrzeżeń,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy.
3. Wyłączenie określone w ust. 2 nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1.

2.

3.

4.

5.

§ 12
Strony umowy postanawiają, iż umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, nie będą sprzeczne z treścią niniejszej umowy i będą określać co najmniej:
1) zakres powierzonych podwykonawcy czynności (części przedmiotu umowy),
2) nie dłuższy niż 30 dniowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy liczony od dnia
doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
3) wynagrodzenie za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż kwota ta
nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, chyba że
Zamawiający wyrazi zgodę na inne regulacje,
4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może
przekraczać terminów wykonania robót ustalonych w § 2 umowy, chyba że Zamawiający
wyrazi zgodę na inne regulacje.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających zapłatę przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych i odebranych przez podwykonawców.
Brak zawarcia w projektach umów oraz w umowach powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie
7 dni od dnia ich przedłożenia.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w wyżej
wymienionym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia ich przedłożenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w wyżej
wymienionym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy w umowie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
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Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany terminu wynagrodzenia oraz przedłożyć
Zamawiającemu poprawioną umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wyżej
wymienionej informacji.

WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
§ 13
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
z tytułu wykonanych przez niego robót, wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia,
o którym mowa w §8 ust. 7 pkt 4, Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 – 7, dokona bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez należnych
odsetek za opóźnienie, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oświadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za
wykonane roboty i numerze rachunku bankowego, na które należy przekazać to wynagrodzenie oraz
kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może zgłosić pisemne
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty;
5. Kwota wynagrodzenia wypłacanego podwykonawcy nie może przekroczyć wartości robót
wynikającej z danego zlecenia. Kwota ta zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie umów zaakceptowanych
przez Zamawiającego, których przedmiotem są roboty budowlane i przedłożonych Zamawiającemu
kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub po
przedłożeniu Zamawiającemu kopii umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.
DALSI PODWYKONAWCY

1.
2.
3.

§ 14
Zapisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o której
mowa w § 12 umowy - zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z projektem umowy.
Kopia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna być poświadczona za
zgodność z oryginałem przez przedkładającego, tj. odpowiednio przez: Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
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KARY UMOWNE
§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
3) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie
wyraził zgody - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wartości robót
wynikających z umowy podwykonawczej za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) w przypadku braku zmiany terminu umowy o którym mowa w §12 ust. 5 – w wysokości 0,2 %
wartości umowy podwykonawczej za każdy dzień zwłoki,
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł,
8) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% wartości
określonej w § 8 ust. 1,
9) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę co najmniej 6 osób wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 10
w wysokości 0,5% wartości określonej w § 8 ust. 1 - za każdy stwierdzony przypadek;
niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 10 czynności.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej
do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do
zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu na rachunek bankowy
wskazany w zawiadomieniu.
4. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na szkody o wartości większej niż przewidują kary
umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 16
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszystkie wykonane roboty objęte niniejszą umową
i materiały użyte do ich realizacji …… miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia
końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem końcowym.
2. Przy podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument
gwarancyjny, o którym mowa w art. 577 KC, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad wykonanej roboty W ykonawca jest
zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru.
.
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4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez inspektora nadzoru
terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy
i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie należytego wykonania
umowy lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.
5. Na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego
powiadomienia Inspektora Nadzoru w celu dokonania odbioru pogwarancyjnego.
6. Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia dokonuje odbioru
pogwarancyjnego.
7. Do odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
ZMIANA UMOWY
§ 17
1.

Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności.
Strony przewidują możliwość:
1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany Wykonawcy:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
zmiany
osoby
wskazanej
w
§
3
ust.1
umowy;
w przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna
posiadać uprawnienia co najmniej takie, jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
3) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy w przypadku zmiany
obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT,
4) zmiany umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców,
zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonanie zamówienia przy pomocy
podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego potencjał Wykonawca
powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2.
5) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian
obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub
administracyjnych,
6) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie
w § 8 ust.1 umowy,
7) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych
warunków:

42

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości umowy określonej pierwotnie w § 8 ust.1
umowy,
8) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art.144 ust.1e
ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od
15 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 8 ust.1 umowy,
10) terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest
niemożliwe z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak
również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy
spowodowane przez osoby trzecie; niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy
niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę,
b) wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają
realizację przedmiotu umowy. Niniejsza zmiana możliwa jest o okres nie dłuższy niż
czas trwania robót zamiennych lub dodatkowych uniemożliwiających wykonywanie
przedmiotu umowy.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 umowy.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 18
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny
ofertowej brutto wynikającej z oferty tj. w kwocie ……………….…………….…………………..… zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie …..……………………………
3. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest
odpowiednio przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wezwania
Zamawiającego. Niedopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy bez
równoczesnego przedłużenia ważności zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu
zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób:
1) 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………………. zł zwolniona zostanie
w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez zamawiającego
za należycie wykonany,
2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości ………………… zł pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 19
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego dalszą realizację umowy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje
mimo wezwania Zamawiającego,
4) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa
dłużej niż 3 dni,
5) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia inspektora nadzoru
i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowiązania umowne w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem
podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,
6) gdy Zamawiający ponad dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im
wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej wypłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przekroczyła 5% kwoty określonej w § 8 ust. 1
7) gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.
1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przerwać roboty
i dokonać w terminie 14 dni inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego.
Jeżeli w w/w terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§20
Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
z siedzibą przy ul. Smolenia 35.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach jest Pani Beata Adamska – tel. 32 285 48 62, e – mail: iod@zdp.tgory.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym
dokonania wynikających z niej rozliczeń;
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych;
5. Przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania
i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
6. Przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów
o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie
jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwiązaniem.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
Załącznik nr 1 – dokument gwarancyjny
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy
Załącznik nr 4 – formularz oferty /kopia/

45

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 1 do umowy DNP 12.17.2020.PN.RB

Tarnowskie Góry, dnia …………………..
DOKUMENT GWARANCYJNY
na wykonane roboty i zastosowane do ich wykonania materiały,
nr DNP.12.17.2020.PN.RB, zawartej dnia ……………………….. pomiędzy:
Zamawiającym:

dla

realizacji

umowy

pomiędzy nabywcą:
Powiatem Tarnogórskim, ulica Karłuszowiec 5, 42 – 600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452513103
Odbiorcą i płatnikiem tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ulica Pyskowicka 54,
42 – 600 Tarnowskie Góry , który reprezentuje:
mgr inż. Barbara Myland – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach a:
a
Wykonawcą / Gwarantem:
………………………………..……. z siedzibą ………………………….…………….………………………….,
NIP: ………………..…………….., REGON: ………………………………………., reprezentowanym przez:
………………………….…………………………………………………..…………………………………………
dotyczy:
„Remontu nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane oraz nasadzenia drzew i
krzewów zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
1. Niniejsza gwarancja obejmuje wady zabudowanego materiału oraz wadliwe wykonanie robót
budowlanych w szczególności wykonania nawierzchni.
3. Gwarancja obejmuje przypadki, gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nastąpią widoczne
uszkodzenia, a przeprowadzone badania laboratoryjne stwierdzą przekroczenie dopuszczalnych
norm obowiązujących dla wykonania każdej z robót:
1) wystąpienie miejscowych zapadnięć,
2) wystąpienie nierówności podłużnych lub poprzecznych,
3) wystąpienie widocznych odchyleń niwelety podłużnej,
4) wystąpienie widocznych odchyleń spadków poprzecznych,
5) wystąpienie ubytków, wykruszeń materiałów oraz nawierzchni w rejonach regulowanych
urządzeń obcych,
6) wystąpienie ubytków i wykruszeń w zastosowanych materiałach nawierzchniowych,
uszczelnieniach i materiałach zalewowych,
7) zapadnięcie studni i wpustów ulicznych,
4. Niniejsza gwarancja obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili odbioru
końcowego tkwiły w przedmiocie umowy, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe lub ujawnione
przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Gwarant odpowiada za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez
podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.
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6. Okres gwarancji wynosi ………………….. miesięcy od dnia końcowego odbioru robót i kończy się
w
dniu……………….…….,
z
wyłączeniem
wykonanego
oznakowania
poziomego
grubowarstwowego, gdzie okres gwarancji wynosi 36 miesięcy oraz drzew i krzewów, gdzie okres
gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu wegetacji.
7. Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jest Zamawiający, Gmina Bytom i/lub inna jednostka
przez nią wskazana.
8. O wystąpieniu wad Uprawniony powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od
ujawnienia wady podając jej rodzaj oraz wyznaczając odpowiedni termin jej usunięcia.
9. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub stwarzają zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi, stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia
znacznej szkody Uprawnionego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć miejsce
powstania wady oraz przystąpić do jej usunięcia w najwcześniejszym możliwym terminie, nie
później niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia.
10. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i usunięciem wad obciążają Wykonawcę.
11. W przypadku nie usunięcia wad Wykonawca upoważnia Uprawnionego do usunięcia wad na koszt
Wykonawcy i dokonania potrącenia ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie na okres
gwarancji i rękojmi lub obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad (wykonanie
zastępcze).
12. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru
z usunięcia wad.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwania wad.
14. W przypadku usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin
gwarancji na część w której wada została usunięta biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.
15. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
nie można było korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.
16. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek siły wyższej, normalnego zużycia
przedmiotu objętego gwarancją, szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności na skutek
użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji.
17. Wszelką korespondencję związaną z roszczeniami z niniejszej gwarancji należy kierować na
adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… .
18. O zmianach danych adresowych Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego nie
później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub
prawne przedmiotu zamówienia.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.
Niniejszy dokument gwarancyjny podpisali w dniu ………………..………
Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………….
Przyjmujący gwarancję upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………..…
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 2 do umowy DNP.17.2020.PN.RB

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
……………………………………………………………………….
(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Wykonawcy)

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

Dotyczy:…………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót ………………….…………………………………………………………………….
(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:………..………………………………………………………………………………..
(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców.

Podpis i pieczęć Wykonawcy
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 3 do umowy 12.17.2020.PN

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
…………………………………………………………………………..
(nazwa i adres firmy/lub pieczątka firmowa Podwykonawcy)

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

Dotyczy:…………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Zamówienia)

Zakres wykonanych robót………………………………………………………………………………………...
(np. rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty drogowe itp.)

Termin wykonania robót:…………………………………………………………………………………………
(okres rozliczeniowy wg protokołu odbioru robót)

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu w/w robót i nie wnoszę
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

Podpis i pieczątka Podwykonawcy
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn:

„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”

Na zw a i s i ed zi b a W y k on a wc y :
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Lp.

Rodzaj robót budowlanych
zgodnie z warunkiem,
o którym mowa
w części 5.3.3 a) oraz b) SIWZ

Data wykonania
od – do (dd/mm/rrrr)
Miejsce

powierzchnia
2
wm

Nazwa podmiotu/ów,
na rzecz których
roboty zostały
wykonane

1.

2.

W stosunku do robót budowlanych, które Wykonawca wskazuje na potwierdzenie spełniania postawionego warunku
udziału w postępowaniu, należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.

…………………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………….
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dot. przetargu nieograniczonego pn:
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
Na z wa W yk on a wc y:
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..
A dres W yk on a wc y:
... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..

Lp.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
zgodnie z warunkiem,

o którym mowa
w części 5.3.3 c) SIWZ

Nazwa i numer
dokumentu
potwierdzającego
uprawnienia

Podstawa
dysponowania*

1.

2.

3.

* wykazać podstawę dysponowania daną osobą tj. samodzielnie (np. na podstawie umowy o pracę, zlecenia,
umowy o dzieło lub innych) lub na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego (w takim wypadku należy
przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego)

…………………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E**
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”

Nazwa Wykonawcy:
..........................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy:
..........................................................................................................................................
Na podstawie art. 24 ust. 11, w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym oświadczam(-y), że:
nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz.U. z 2019r. poz. 369)*
należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz.U. z 2019r. poz. 369),
do której należą również następujące podmioty :(należy wskazać co najmniej nazwę i adres siedziby
podmiotów należących do grupy kapitałowej) *
1) ……………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………..
(…)

…………………………………………….
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

* zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem

** Uwaga !
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23, wykonawca, przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
postępowanie o udzielenie zamówienia pn:.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DNP.13.17.2020.PN.

Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
udostępniającego swoje zasoby
na potrzeby wykonywania zamówienia publicznego
dot. przetargu nieograniczonego pn.:
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
Ja niżej podpisany …imię i nazwisko…. – uprawniony do reprezentacji firmy
…… nazwa adres i NIP podmiotu trzeciego ………………………………………………….….........
na podstawie ……..…. KRS nr ….. / CEIDG / pełnomocnictwa, które załączam* ……….………
niniejszym oświadczam, że na podstawie: …określić charakter stosunków łączących podmiot
trzeci z wykonawcą np. rodzaj umowy, współpracy itp.
……………………………………………………………….
udostępniam firmie ……………….nazwa, adres i NIP Wykonawcy……………...………..…….….
swoje zasoby ………………………określić udostępniany zasób …………………...……….……….
na czas od dnia ……………………do dnia …………………………
na potrzeby wykonywania zamówienia pn.
„Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2020”
W/w zasoby będą wykorzystywane do wykonywania wskazanego zamówienia w następujący
sposób:
………………………………………………………………………………………………………………..
Wobec powyższego oświadczam również, że:
nie będę brał udziału w wykonywaniu zamówienia**
będę brał udział w wykonywaniu wskazanego zamówienia w zakresie wskazać część
zamówienia…………...**
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) stanowiącego że
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
……………………………………..……………….
(pieczęć i podpis osoby składającej oświadczenie)
* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć krzyżykiem właściwą odpowiedź
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