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Zamawiający: 
  Powiat Nowodworski 
  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański   
 
 
 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwana dalej jako SIWZ) 

 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo 
Żuławskie – Myszewko (Myszewo)”, mająca na celu: ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (w sołectwie 
Myszewko, poprzez przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 2.411,66 km, współfinansowanej 
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
 
 

w trybie  
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
zwaną dalej „ustawą PZP” (t. j: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Roman Gaza 
Opracowanie:  ……………………… 
 
 
 

           ZATWIERDZAM 
 

                   STAROSTA 
              Emil Słodownik              - 
………………………………                         Jacek Gross 
         K-k Wydziału WPI 

/podpis Kierownika zamawiającego/ 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 
 Powiat Nowodworski 
 ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański   
NIP: 5792231171 
REGON: 192644808 
fax (55) 247 36 70 
e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl 
strona internetowa: http://www.bip.nowydworgdanski.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 – 46 ustawy PZP. 
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 

11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2303G Rychnowo 
Żuławskie – Myszewko (Myszewo), powiat nowodworski, województwo pomorskie. 

2. W stanie istniejącym analizowany odcinek drogi powiatowej nr 2303G od km ok. 2+125,14 do km 
ok. 4+536,80 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,5 m i przekroju drogowym. 
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym. Na nawierzchni widać liczne 
spękania o charakterze zmęczeniowym. 

3. W obszarze opracowania zlokalizowane są podziemne sieci: 
1) teletechniczna, 
2) wodociągowa, 
3) energetyczna. 

4. Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124). 

5. Przyjęto następująca parametry techniczne: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 
1) Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2303G, 
2) Wykonanie poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 2+125,14 

do km 4+536,80 (do końca opracowania). 
3) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Myszewko, 
4) Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, 
5) Budowa i przebudowa zjazdów. 

7. Jezdnię drogi powiatowej nr 2303G zaprojektowano o szerokości 5,0 m i przekroju drogowym 
na przeważającym odcinku. Na odcinku od km około 2+330 do km około 2+390 zaprojektowano 
jezdnię o przekroju pół-ulicznym.  Wzdłuż jezdni zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0.75m. 
 
 
 
 

Parametry techniczne Wielkości 
Klasa drogi Z 
Prędkość projektowa 50 km/h 
Przekrój 1x2 
Kategoria ruchu KR2 
Szerokość jezdni (min.) 5,0 m 
Szerokość pobocza  0.75 m 
Szerokość chodnika 2,0 m 

mailto:przetargi@nowydworgdanski.pl
http://www.bip.nowydworgdanski.pl/
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8. Istniejące zjazdy z drogi powiatowej przewidziano do przebudowy w celu dostosowania 

ich parametrów do normatywnych. Nawierzchnię zjazdów do zabudowań zaprojektowano jako 
bitumiczne, a nawierzchnię zjazdów na pola uprawne zaprojektowano z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. W rejonie istniejących przepustów pod drogą powiatową 
zaprojektowano ustawienie barier ochronnych N2W2. 

9. Od km 2+330 do km 2+390 zaprojektowano chodnik przy krawędzi jezdni o szerokości 
2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej pozyskanej z rozbiórki istniejącego chodnika. 
Od strony jezdni zaprojektowano ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu klasy 
C12/15 z oporem.  

10. Istniejące kable przechodzące pod projektowanymi zjazdami przewidziano do zabezpieczenia 
dwudzielnymi rurami osłonowymi o średnicy 110 mm. 

11. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 2303G zaprojektowano o szerokości 5,0. 
Na odcinkach prostych zaprojektowano przekrój daszkowy o spadkach 2,0%, Pochylenie podłużne 
dostosowano do istniejącego pochylenia jezdni drogi powiatowej. 

12. Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni  dla ruchu KR2 na poszerzeniach i w miejscach 
rozbiórek. Na pozostałym odcinku zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni warstwą kruszywa 
i dwoma warstwami bitumicznymi.  

13. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni: 
1) Wzmocnienie konstrukcji jezdni: 

a) warstwa ścieralna, BA AC 11S   –5 cm; 
b) warstwa wiążąca z BA AC 16 W – 6 cm; 
c) warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 

śr. 15 cm. 
2) Nowa konstrukcja jezdni: 

a) warstwa ścieralna, BA AC 11S   –  5 cm; 
b) warstwa wiążąca z BA AC 11W –  6 cm; 
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – min15 cm; 
d) doziarniony grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 – 40 cm. 

3) Konstrukcja zjazdów z kruszywa: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie – 20 cm. 

4) Konstrukcja zjazdów bitumicznych: 
a) warstwa ścieralna, BA AC 11S    – 5 cm; 
b) warstwa wiążąca z BA AC 16 W – 6 cm; 
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm; 
d) doziarniony grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 – 20 cm. 

5) Konstrukcja chodnika: 
a) kostka betonowa wibroprasowana, szara          –   8 cm; 
b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4               –   3 cm; 
c) kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 – 15 cm. 

14. Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni nawierzchni nadając jej odpowiednie spadki 
podłużne i poprzeczne. Wody opadowe zostaną odprowadzone na tereny zielone w obrębie pasa 
drogowego drogi powiatowej nr 2303G. 

15. Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej i bruku kamiennego oraz płyt typu 
„YOMB”. Istniejące bariery ochronne w ciągu przedmiotowego odcinka należy zdemontować, 
a humus z projektowanego obszaru zdjąć. 

16. W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 
ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

17. Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów 
do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych 
na przyległych terenach zielonych. 

18. Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację techniczną. 
19. W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje 

należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy 
prowadzić ręcznie. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową oraz 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
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2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami), przepisami 
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się 
do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz 
właściwymi przepisami bhp i ppoż.; 

3) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 
4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych; 
5) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe; 
6) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej jak i elektronicznej dokumentacji powykonawczej oraz w dwóch egzemplarzach, 
w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej; 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy 
i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

8) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową  
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych 
w przepisach szczegółowych; 

9) informowanie Zamawiającego (poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminie robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach 
inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój 
koszt; 

10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie 
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

12) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 

13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy; 

14) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 
15) oznakowanie robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie 

i zabezpieczenie robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca 
wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, które musi być 
zgodne z projektem organizacji ruchu.  

16) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
17) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz 

prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym 
z dokonanych uzgodnień branżowych; 

18) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 
koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania 
robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający (poprzez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego). Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a 
kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 
objętych przedmiotem zamówienia; 

20) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia 
z dokumentacją projektową usunięcia kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową; 

21) realizacja robót zgodnie z harmonogramem;  
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22) wykonanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego z zapewnieniem 

jednostronnego ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie 
w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność dojazdów do pól i dojść do posesji; 

23) zabezpieczenie objazdów umożliwiających dotychczasową nieprzerwaną komunikację zgodnie 
z obowiązującymi przepisami przy uzgodnieniu z Zamawiającym; 

24) wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie 
przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia 
terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy 
uporządkować teren; 

25) wykonywanie poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, związanych z nadzorem nad 
realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 
i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację tych poleceń.  

21. Projekt tymczasowej organizacji ruchu, nie może wprowadzać  całkowitego zamknięcia ruchu, 
z wyjątkiem czasu niezbędnego dla wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych na całej 
szerokości drogi. Na etapie wykonywania poszerzenia drogi Zamawiający przewiduje zamknięcie 
połówkowe drogi (na odcinku realizowanego poszerzenia). Przy realizacji pozostałych robót 
drogowych układanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz układanie mas bitumicznych 
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi. W tym czasie ruch będzie odbywał się 
objazdem uzgodnionym uprzednio z zarządcą drogi. 

22. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób wykonania określony został w załącznikach 
do niniejszej SIWZ tj. projekt  budowlano-wykonawczy i przedmiar robót jako załącznik 
pomocniczy. 

23. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie 
przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne 
są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny 
wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego 
w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, 
funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym 
od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły 
są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa 
na składającym ofertę.  

24. Realizacja poszczególnych prac składających się na Przedmiot zamówienia winna przy tym następować 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego 
efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu 
na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

26. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
27. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., Prawo 
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami), wymaganiom SIWZ, STWiORB 
oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej.  

28. Materiały z rozbiórek oraz odpady muszą być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 992 z późn. zmianami), za wyjątkiem nadających się do ponownego wbudowania, które  
Wykonawca protokolarnie przekaże i odwiezie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na 
odległość ok. 8 km pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. 
Tczewska 2. 

29. Sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 
30. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne 

i niezbędne  do prawidłowego  przygotowania oferty. 
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31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią 
dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 
i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót 

32. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz 
zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne 
do prawidłowego ich wykonania. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez 
Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania 
bądź odrzucenia oferty.  

33. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji zamówienia 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla 
jednej i wszystkich szkód. 

34. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu  budowy przez Wykonawcę do daty 
protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 

35. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca lub 
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania 
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w 
zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to: 

1) roboty rozbiórkowe,  
2) roboty ziemne,  
3) wykonanie podbudowy,  
4) wykonanie nawierzchni. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie 
krótszego niż 60 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót, 
niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez 
producenta. Dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami 
określonymi w SIWZ. 

37. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
a w szczególności: 

1) segregować i właściwie utylizować odpady, 
2) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, 
3) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów 

sypkich. 
38. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 
Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania 
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie 
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega 
odrzuceniu, a następnie może wezwać  Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do 
uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego 
wynik poprzez stosowne Zawiadomienie  

39. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
1) 45233142-6     Roboty w zakresie naprawy dróg; 
2) 45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę. 

40. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Operacja typu: „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo 
Żuławskie-Myszewko(Myszewo)”, mająca na celu: ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego 
w sołectwie Myszewko poprzez przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 2,411,66 km, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. 
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41. Zmiany w wyniku wniosków Wykonawców: 

1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, nie może wprowadzać  całkowitego zamknięcia ruchu, 
z wyjątkiem czasu niezbędnego dla wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych na 
całej szerokości drogi. Na etapie wykonywania poszerzenia drogi Zamawiający przewiduje 
zamknięcie połówkowe drogi (na odcinku realizowanego poszerzenia). Przy realizacji 
pozostałych robót drogowych układanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz układanie 
mas bitumicznych Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi. W tym czasie ruch 
będzie odbywał się objazdem uzgodnionym uprzednio z zarządcą drogi. 

2) Wykonawca w oparciu o kalkulację własną powinien ocenić stan techniczny nawierzchni 
chodnika jeszcze przed przygotowaniem oferty. W trakcie realizacji inwestycji, w przypadku 
gdy część kostki betonowej z rozbiórki nie będzie się nadawała do ponownego wbudowania, 
braki należy uzupełnić nowym materiałem. 

3) Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

4) Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie 
z dokumentacją projektową.  

5) Zamawiający udostępnił wykonawcom posiadaną dokumentację projektową. Zamawiający nie 
ma stosownych uprawnień projektowych do kontroli poprawności wykonanej dokumentacji. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia –  do dnia 31.05.2019r. 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) Nie podlegają wykluczeniu. Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na 

podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu. Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie 

zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na 
załączniku nr 3 do SIWZ. 

2. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:  
                                    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3. Warunek Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
                                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

4. Warunek zdolności technicznej:  
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 
i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
remoncie lub modernizacji drogi, o wartości co najmniej  1.000 000,00 zł brutto. 

5. Warunek zdolności zawodowej:  
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego jako 
kierownik budowy; 

6. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę 
wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 

7. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 
1202 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 65 
z późn. zmianami). 
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VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP. 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykonawcę 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zmianami) 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 2017 r. poz. 2344, z późn. zmianami); 
 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, oraz o jakie może wystąpić Zamawiający. 

1. Formularz ofertowy – wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ. 
2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 

12-23, oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć wypełnione Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ. 

3. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy 
złożyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na 
załączniku nr 3 do SIWZ. 

4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 
UWAGA !!! 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 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 jest załączony jako załącznik nr 4 do SIWZ 

 
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający może pisemnie wezwać Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia następujących dokumentów: 
1) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – według wzoru na załączniku 
nr 7 do SIWZ. 

3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. 
zmianami). 
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7. 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

8. Wykonawca, w przedmiotowym postępowaniu 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 – wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ. 

9. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.  

10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7, 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:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 
2) lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7. 
12. 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 składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach do SIWZ 
dotyczące tych podmiotów. 

13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie wg wzoru na załączniku do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru 
na załączniku do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

15. Podwykonawcy: 
1) Zgodnie z art. 36b ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców, 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 
nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 
te roboty budowlane a także zawiadamiał i przekazywał informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych, 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale V w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziele V Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

17. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
Oświadczenia muszą być składane w oryginale. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą 
być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
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19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

20. Dokument, o których mowa w pkt 18 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  

21. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 18, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

23. 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. 

24. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami). W takiej sytuacji zaleca się aby 
Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, 
oświadczenia się znajdują. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. oświadczeń 
lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest w sprawach formalno-prawnych oraz 

merytorycznych:    Roman Gaza     adres e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl. 
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw dla których 
przewidziano wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres:  

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański. 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@wydworgdanski.pl, a faksem 
na nr (55) 247 24 70. Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną musi zostać również 
dostarczony do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.  

mailto:b.wierzba@miastonowydwor.pl
mailto:przetargi@wydworgdanski.pl
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6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 

w wysokości  10 000,00 zł, 
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy 

Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-
0120, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr referencyjny:  
WPI.272.11.2018.RG, Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo 
Żuławskie – Myszewko(Myszewo)”. 

5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio 
wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 

6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat Nowodworski, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy 
złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 

7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz 
Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 

8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 
 

X. Termin związania ofertą. 
 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni. 
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.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. 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.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 
nr 1 do SIWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, 
ewentualne pełnomocnictwa, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 
6 do SIWZ – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

podpisującego. 
6. Zgodnie z treścią art. 78 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1025 z późn. zmianami):  

1) Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego 
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli; 

2) Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń 
woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których 
każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany; 

3) Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej; 

4) Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie 
pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego 
odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten 
sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie 
poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub 
marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego 
pisać, lecz mogącego czytać. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

9. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych 
dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. 

10. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 
wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 

11. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom. 

13. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 
adres: 

                              Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 
    ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,  

               82-100 Nowy Dwór Gdański 
Na kopercie należy umieścić: 

a. nazwę i adres wykonawcy, 
b. napis: „Postępowanie Numer referencyjny: WPI.272.02.2018.RG, Zadanie – 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-
Myszewko(Myszewo)”  nie otwierać przed dniem 04.01.2019 r. godz. 12:30”. 
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14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 13, 
z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze 
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

16. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), co do 
których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby 
dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz. 419), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń.  

19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

20.  Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

21. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański 
(sekretariat).  

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 
4. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie: 
1) cenę oferty;  
2) termin wykonania zamówienia; 
3) zaoferowany okres gwarancji; 
4) warunki płatności zawarte w ofertach. 

8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu 
wniosku o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu 

zamówienia z Wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie 
wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia, muszą być doliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

3. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia 
warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, 
należy przewidzieć cały przebieg projektowania i wykonania robót, a wszystkie utrudnienia 
wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny 

netto, stawki VAT oraz ceny brutto. 
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 
1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
5. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów 

t.j.  
1) (C) Cena brutto – 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (CN / CR) x 60, gdzie: C – liczba 

punktów dla kryterium „cena”, CN – najniższa oferowana cena, CR – cena oferty 
rozpatrywanej, 60 – współczynnik matematyczny, 

2) (G) Okres gwarancji – 40% = 40 pkt. Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane 
na podstawie udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, wg punktacji:  

a) Udzielenie         60miesięcy gwarancji –     0 pkt, 
b) Wydłużenie do 72 miesięcy gwarancji –   20 pkt, 
c) Wydłużenie do 84 miesięcy gwarancji –   40 pkt, 

6. Przez okres gwarancji należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości 
na przedmiot zamówienia (liczony w miesiącach), licząc od daty odbioru ostatecznego 
(końcowego); 

7. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie 
krótszego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 84 miesiące. 
9.  W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesiące, punkty przyznane 

ofercie w tym kryterium zostaną obliczone jak dla okresu 84 miesięcy. 
10. W przypadku nie wypełnienia w druku oferty pola „gwarancja”, zamawiający przyzna 0 pkt 

w ramach niniejszego kryterium; 
11. Zamawiający dopuszcza podawanie w ofercie jedynie pełnych ilości miesięcy gwarancji, 

tj. 60/72/84.  
12. W przypadku podania ilości różnej od wymaganej przez zamawiającego, zamawiający uzna 

to jako pomyłkę i dokona przeliczenia lat gwarancji „w dół”, do ilości określonej w SIWZ. 
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13. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria: „cena” 
i „gwarancja”. maksymalnie 100 pkt. 

 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie później niż przed wyznaczonym terminem 
podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego: 
1) kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby 
powstaje taki obowiązek; 

2) oświadczenie, że pracownicy realizujący zamówienie są zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę; 

3) polisę potwierdzającą, że ubezpieczył na własny koszt budowę i roboty, w zakresie 
wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na 
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej 
i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym: z ruchem pojazdów na placu budowy lub jego sąsiedztwie. 
Suma ubezpieczenia o której mowa powyżej, nie mniejszą niż pełna wartość wynagrodzenia 
wykonawcy, wynikająca z zapisów umowy. 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wartości oferty brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, (z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek 
bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku nr 43-8306-0003-0000-
4734-2000-0120. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego); 
Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona 
gwarancją; Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia 
złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: Nie 
wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy; Wykonał nienależycie 
przedmiot umowy. 

1) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja 
warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od 
odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z 
konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. 

2) Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełniania jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 
przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej 
jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5 ppkt 5 lit. a) i b) przypadków, 
Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wnioskować o zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego. 

10.  Pozostałe 30% Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
Zamawiający zwróci tą kwotę nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu 
VI ustawy PZP. 

 
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

 
XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania przez 

Zamawiającego tych wyjaśnień. 
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania 
ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.bip.miastonowydwor.pl 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie 
wyjaśnień, o którym mowa w pkt 1.  

 
XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert 
na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy PZP 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z 
Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. 
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP. 
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XXI. Termin zawarcia umowy. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz pkt 3) ustawy 
PZP.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 

XXII. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
wynikających z „RODO”. 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1), w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek 
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim 
osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

2. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 
wykonawcy w postępowaniu, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

4. Zamawiający wymaga, aby Oświadczenie takie, wykonawca złożył w składanej ofercie.  
5. Treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego. 

 
XXIII. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w związku z zamówieniem publicznym. 

Zgodnie z art. 13 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), Starostwo Powiatowe 
w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  ul. 

gen. Wł. Sikorskiego 23. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:    dpo@nowydworgdanski.pl. 
3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla 

zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WPI.272.02.2018.RG, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego; 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp”; 

                                        
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

mailto:dpo@nowydworgdanski.pl
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8. 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; 

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

11. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
3) 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 ***; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

12. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
XXIV. Pozostałe informacje. 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. 
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okoliczności dokonywania zmian 

w umowie zawartej z Wykonawcą wymienione zostały w ogólnych warunkach umowy, 
stanowiących załącznik do SIWZ. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 

4. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, 
o których mowa w SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te 
wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 

5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i 
Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej. 
5. Wykaz robót budowlanych. 
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
7. Wzór zobowiązania osób trzecich. 
8. Ogólne warunki umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG  

 

      

Zamawiający: 
 

Powiat Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański  

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
Na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 
 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………........................................................................................................... 

Adres 

siedziby............................................................................................................................................................. 

NIP:………………………………………......................   REGON…………………….............……….............. 

Tel.................................................................     Fax........................................................................... 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

II. Cena oferty: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za 
cenę ryczałtową: 
Cena całkowita brutto: ……………………zł . słownie ………………………………………………. 
W tym stawka VAT ……….. % (………………………….zł) 
Wartość netto …………………………………………….. zł 

 
Termin realizacji: 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 31 maja 2019r. 
 
Okres gwarancji: 
Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 60/72/84 miesięcy*. 
*(Wykonawca zakreśla jedną z opcji). 

 
III. Płatność 

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

 
IV. Wpłata wadium: 

1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie …...........……………............w 
wysokości……............................................................................................................................. 

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr ……….................................……............w 
banku………………………………………………………………………….............................. 

 
V. Podwykonawca: 

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy: 
Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość 
zamówienia publicznego osobiście.   

 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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VI. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 
Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego: 
Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………………………. 
*)w przypadku niewypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie polegał na 
zasobach podmiotu trzeciego.   
 

VII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 
 
 � TAK ………………………..……. (wypełnia wykonawca)  � NIE 
 
VIII. Ponadto oświadczam(y), że: 
 

1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi3 do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 
Nazwa roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego: ……………………..…………………………………………………………………. 

2. Wartość tych robót bez kwoty podatku VAT: ……………..……………………………………….. 
3. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz że 

akceptuje je w całości.  
4. Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert. 
5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z 
projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, 
w terminie przez niego wyznaczonym. 

6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność 
tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 419) w oparciu 
o następujące uzasadnienie:…………………… 

7. Składając ofertę w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo 
Żuławskie – Myszewko(Myszewo)", oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu*  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  

Imię i Nazwisko 
     (czytelnie) Data Podpis 

  
  

 

 
 

                                        
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 
niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
3 Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do 
wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.1 druku oferty. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 
Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 

 
..................Dnia............................ 

 

Zamawiający: 
Powiat  Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański  

Wykonawca: 
………………………………………
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Zadanie –„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp  . 

 

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

(podpis) 

 
UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać 
"NIE DOTYCZY"  
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 ust. 1 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. …………………………………………. 

(podpis) 
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UWAGA:  
w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać "NIE 
DOTYCZY"  

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) 

UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub wpisać 
"NIE DOTYCZY"  
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) 

 



 
 
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 23 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
     Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 

..............................................Dnia............................ 
 

Zamawiający: 
Powiat  Nowodworski 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
82-100 Nowy Dwór Gdański   
 

 
 

Wykonawca: 
………………………………………
………………………………………
……..……… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………
………………………………………
……………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji) 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Zadanie –„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V. 
 

 

……………………….……. (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 4 do SIWZ 

Nr referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 
 
………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………… 
Numer telefonu ………………………………………………………………………………. 
Numer teleksu / fax ………………………………………………………………………… 
NIP …………………………………………..  REGON ……………………………………. 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  

Zadanie –„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)”, 

w ramach realizacji projektu: Ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (w sołectwie Myszewko, poprzez 

przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 2.411,66 km, współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji, w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prowadzonym przez zamawiającego: 

oświadczam, że: 

 

• nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798), 

 

• należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798) i poniżej przedstawiam/załączam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 
 
 
…………………………………. 

miejscowość i data 
 

……………………………………………… 
podpis osoby/osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy 

(Odpowiednie zaznaczyć) 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

         Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 
 
 
 

 
WYKAZ OSÓB 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Zadanie –„Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 
 
 

Oświadczam(y), że: 
niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

 
Imię i 

nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Wykształcenie i 
doświadczenie 

zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania Nr 

uprawnień 

1       

2       
3       
4       
5       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 

 
 
 
 
 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Numer referencyjny:: WPI.272.11.2018.RG,  

pn. Zadanie„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 
 

Działając w imieniu ……………………………………………………………. zobowiązuje się do 

oddania do dyspozycji dla Wykonawcy ……………………………….…………………………. biorącego 

udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, 

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

 
Jednocześnie wskazuje, iż: 

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………………. 

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

 

2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ………………………………………………………. 

 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: 

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

 
Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty 
w oryginale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

 

 
 
 
 

(pieczęć udostępniającego) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
         Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 

 
 
 
 
 
 
 

Wykaz robót budowlanych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Numer referencyjny:: WPI.272.11.2018.RG,  

pn. Zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-Myszewko(Myszewo)” 
 

Wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie 

 
 

Lp. Przedmiot  Wartość brutto (PLN) Nazwa i adres 
odbiorcy 

Data i miejsce 
wykonania  

 
  

 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy  
Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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  Załącznik nr 8 do SIWZ 

Numer referencyjny: WPI.272.11.2018.RG 
OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY 

UMOWA NR ………………………………………………… 
 
p o m i ę d z y : 
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą 
w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu 
którego występują: 
1. Zbigniew Ptak                                        – Starosta Nowodworski, 
2. Barbara Ogrodowska                               – Wicestarosta Nowodworski, 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Tkaczyk – Skarbnika powiatu. 
a 
………………działającym pod firmą: ……………………… z siedzibą w …………., ul. ………., 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 
……………; REGON …………………, zwanym dalej Wykonawcą. w imieniu którego występuje: 
1. ……………………… – ………………….. 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
Na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer referencyjny: 
WPI.272.11.2018.RG, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w drodze wyboru oferty 
Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Strony postanawiają zawrzeć umowę (dalej 
„Umowa”) o następującej treści: 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na mocy postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie-
Myszewko(Myszewo)”. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wraz 
z dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiającego w tym przedmiocie określa Opis 
Przedmiotu Zamówienia zawarty w SIWZ, który wraz projektem budowlano – wykonawczym stanowi 
załącznik do niniejszej Umowy. 

 
§ 2. 

OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał 

i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
go z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych działań, zgodnie 
ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza przy tym, że zapoznał się z zakresem Przedmiotu Umowy, celem rozpoznania 
aktualnych warunków związanych z wykonaniem prac składających się na Przedmiot Umowy oraz że są mu 
znane i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 
niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na każde 
żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy.  

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 Kc 
i ustawy Prawo budowlane; 

2) pisemne, protokolarne przekazanie placu budowy; 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
4) przeprowadzenie odbiorów przedmiotu umowy. 
5) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i STWiORB, 
3) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 

Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa 
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi 
oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż., 

4) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały 
i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty 
techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania 
inwestycji musza być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające 
warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r., oraz przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, 

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 
6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe 

i tymczasowe, 
8) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania 
odpadów, 

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową  
i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach 
szczegółowych, 

11) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających (odbiór dokonany przez Zamawiającego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
terminach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
realizacji przedmiotu umowy, 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 
w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego, na swój koszt, 

14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do 
daty dokonania odbioru końcowego, 

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

16) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót, 
17) oznakowanie robót, 
18) organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Inspektor nadzoru 
inwestorskiego (Inżynier kontraktu). Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. 
Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 
wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 

19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania 
nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach 
objętych niniejszą Umową, 

20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 
21) opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu 

przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz 
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym; 

22) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej; 
23) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 
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24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- 
powykonawczej. 

 
§ 3. 

ROBOTY BUDOWLANE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej, zgłoszenia wykonania robót, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 
3. W czasie realizacji robót, Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy osobom wskazanym przez 

Zamawiającego, zobowiązuje się do jego organizacji, należytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje 
w zakresie przejętego terenu pełną odpowiedzialność. W szczególności, Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
zużycia wody, elektryczności i innych mediów.  

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ………………………………………, zam. ………. 
posiadającego uprawnienia budowlane  nr …. z dn. ………, wydane przez ……………, adres mailowy; 
…………….@........................pl,  

5. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………………………………, 
ul. ……………………….., adres mailowy: ………………...@.....................pl, tel. ……………... 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na 
rachunek Zamawiającego, w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej. 

7. Wykonawca kontaktuje się z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji inwestycji wyłącznie za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia o tym Wykonawcy. 

 
§ 4. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem 

robót w zakresie ………........, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakim można je powierzyć 
podwykonawcy, zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiarze robót oraz SIWZ; 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem zdolności technicznej 
lub zawodowej odpowiadającej, proporcjonalnie, zdolnościom technicznym lub zawodowym 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.  

 

mailto:piotrwojczal@onet.pl
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6) Dokumenty potwierdzające zdolności techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy; 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy 
o podwykonawstwo; 

8) Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia 
pracowników na umowę o pracę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowalnych 
zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien 
określać: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego 
podwykonawcy; 

2) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 
zamawiającym, a Wykonawcą; 

3) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo; 
4) termin wykonania; 
5) zasady odbioru robót; 
6) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego oraz kierownik budowy; 
7) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie po 

otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał 
należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w 
terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym 
fakcie wraz z niezapłaconymi fakturami.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, w przypadkach gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej 
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy 
umów o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 3 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
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13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
22. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy PZP Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia wykonawca podał nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
 

§ 5. 
TERMIN REALIZACJI I ODBIORY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości Przedmiotu Umowy w terminie do 31 maja 2019r. 
2. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony określają na dzień podpisania niniejszej Umowy.  
3. Realizacja poszczególnych robót składających się na Przedmiot Umowy winna następować zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
4. Odbiór Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie Protokołu odbioru końcowego 

robót. 
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorom podlegać będą roboty budowlane zanikające 

i ulegające zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym. 

6. Protokół odbioru końcowego robót, zostanie sporządzony przez Strony po wykonaniu składających się na 
Przedmiot niniejszej Umowy robót budowlanych. 
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7. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych w danym 
terminie Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni od daty otrzymania  zgłoszenia. 

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem skierowanym do Zamawiającego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru robót w ciągu 7 dni od daty jego zgłoszenia przez 
Wykonawcę. 

10. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu  umowy  w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia 
go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

11. Wykonawca, winien skompletować i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 3  dni  przed rozpoczęciem 
czynności odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
poszczególnych elementów składających się Przedmiot Umowy. 

12. Odbiór robót, o którym mowa, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w ramach przeprowadzanych odbiorów, 
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia ich przyczyn w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

14. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia realizacji 
danych prac składających się na Przedmiot Umowy będzie Protokół odbioru końcowego robót, podpisany bez 
zastrzeżeń. 

15. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

 
§ 6. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane 

urządzenia/materiały. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy 

licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, niezależnie od materiałów/urządzeń na które 
obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. 

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych 
po dokonanym odbiorze końcowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych urządzeń.  

4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, określając, o ile to konieczne, termin 
i miejsce oględzin. Istnienie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego upoważniać będzie Zamawiającego do sporządzenia protokołu 
oględzin jednostronnie.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia ujawnionych wad i usterek niezwłocznie, a ich 
usunięcie winno nastąpić, bez zbędnej zwłoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad 
i usterek winno zostać stwierdzone przez Strony protokolarnie.  

6. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, a także nie 
przystąpienie przez Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu, o którym mowa 
w ust. 5 powyżej, uprawniać będzie Zamawiającego do powierzenia ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w tym zakresie. 

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

8. Nie później niż  1  miesiąc przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, Strony przystąpią do Ostatecznego 
przeglądu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostaną przez Wykonawcę usunięte 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 
§ 7. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się uiścić na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
Wartość netto  - ……………….. złotych 
Podatek VAT ….% ……………….. złotych 
Wartość brutto - ……………….. złotych 
Słownie: brutto ………...………………………………………………………………..... złotych. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w 

oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy.  
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o Protokół odbioru końcowego robót, zatwierdzony przez strony umowy. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT 

w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu wraz 
z Protokołem końcowego odbioru robót.  

5. Załącznikami do faktury VAT warunkującymi wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur 
wystawionych przez Podwykonawców wraz z dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami 
Podwykonawców o otrzymaniu należnych im kwot z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz, że kwoty te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane 
z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, ust 1 umowy, zostanie przelane w terminie do 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem formalno - rachunkowym faktury, 
według wzoru: 
Nabywca (podatnik):  Powiat Nowodworski, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 
82-100 Nowy Dwór Gdański, 
NIP 579-22-31-171. 

Odbiorca (płatnik):  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 
82-100 Nowy Dwór Gdański. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 
8. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 
 

§ 8. 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustalone w wysokości 5 % 
wynagrodzenia (ceny brutto), określonego w § 7 ust. 1, tj. kwotę: ………………….. zł (słownie: 
……………), służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłącznie z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy lub 
wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, Zamawiający wystąpi do gwaranta z 
pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie 
zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30 % wysokości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady. 
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§ 9. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy terminie wskazanym w par. 5 ust. 1 umowy, 

w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki; 
2) za przekroczenie terminów zakończenia poszczególnych robót wskazanych w harmonogramie, 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
3) za brak pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez wykonawcę zmiany organizacji ruchu do 

Zarządcy drogi oraz właściwego Komendanta Policji zgodnie z formularzem wprowadzenia zmiany 
organizacji ruchu, w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek braku zgłoszenia; 

4) za nieprzekazanie do uzgodnienia, w wymaganym terminie, projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
w nyskości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w usunięciu wad/usterek,  stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie gwarancyjnym, 
odbiorze pogwarancyjnym z winy Wykonawcy, w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego pisemnie na usunięcie wad/usterek; 

6) za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego oznakowania robót w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek, o ile stwierdzone niewłaściwe 
oznakowanie robót nie zostanie usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
3 godzin od chwili zgłoszenia niewłaściwego oznakowania, przy czym usunięcie niewłaściwego 
oznakowania musi być zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla  Kierownika Budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Zamawiającego (wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z umową), za każdy 
stwierdzony przypadek, w wysokości 2.000,00 zł; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 7.000,00 zł, za każdy 
stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, lub zmiany 
tej umowy, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki licząc od daty jej podpisania przez strony 
umowy, do dnia jej przedłożenia Zamawiającemu; 

11) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (o ile dotyczy), w wysokości 
5.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu, w wysokości 1.000,00 zł, za 
każdy dzień zwłoki; 

13) za niezrealizowanie poleceń dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, wydanych na piśmie przez 
Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
niezrealizowania polecenia; 

14) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto o którym mowa w par. 7, ust 1 umowy; 

15) w przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, których zatrudnia wymaga Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia 
(SIWZ), w wysokości 1.000,00 zł, za każdy taki przypadek; 

16) w przypadku niedopełnienia innych obowiązków wynikających z: Umowy; Oferty Wykonawcy; 
Dokumentacji; SIWZ; STWiOR oraz Harmonogramu, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek lub dzień zwłoki. 

17) Zapłata lub naliczenie kar umownych określonych w niniejszej Umowie, nie wyłącza dochodzenia 
przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość uiszczonych na 
rzecz Zamawiającego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

18) Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania jej zapłaty 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany na tymże żądaniu.  

19) Za dzień zapłaty kar umownych Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
20) Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 

wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat 
nałożonych na Zamawiającego na skutek zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy 
których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej Umowy albo którym wykonanie tych umów 
powierza. Pozostałe zapisy niniejszego paragrafu znajdą wówczas odpowiednie zastosowanie. 
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§ 10. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest:  
imię i nazwisko:   Roman Gaza 
adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen Władysława 
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański  
tel.:  (55) 2147 36 68 wew. 150,   fax.: (55) 247 36 70, 
adres e-mail: przetargi@nowydworgdanski.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz zarządzania wykonaniem 
Umowy w imieniu Wykonawcy jest: 
imię i nazwisko:   ………………………….. 
adres do korespondencji: ………………………….. 
tel.:     .............................. fax.:    .............................. 
adres e-mail:            .............................. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na piśmie. 
Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie 
zostanie sporządzone na piśmie i doręczone zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu osobistego 
doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną przez odbierającego, z 
zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy.  

5. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni powiadomić 
drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie z 
danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od dnia jej wystosowania. 
 

§ 11. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu, niezależnie od innych przyczyn uprawniających do odstąpienia od umowy przewidzianych 
prawem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy; 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 21 dni; 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robót zgodnie z umową; 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części; 

6) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia 
postępowania likwidacyjnego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, zaś w przypadku opisanym 
w § 11 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni od upływu 21 dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robót 
zgodnie z umową. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, jeżeli odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót nastąpi w związku z interesem publicznym koszty ponoszone są po połowie; 

2) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy 
pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, protokołem, ze wskazaniem ilości 
i jakości prac dotychczas wykonanych. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 12. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności: 
1) roboty rozbiórkowe; 
2) roboty ziemne,  
3) wykonanie podbudowy,  
4) wykonanie nawierzchni. 

będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami). 

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 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) 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; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1000), (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) 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; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej z § 9 ust. 1 pkt 5. 

5. 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 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
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§ 13. 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP. 
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonywania zmian 

postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) zmiana terminu realizacji umowy jest dopuszczalna:  

a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w sytuacji 
gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia do upływu 
terminu składania oferty, 

c) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej 
Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą 
starannością, 

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w 
świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywie małym stopniu 
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe 
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w 
części lub całości jego zobowiązań, 

e) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności (niewypały, zabytki), 

f) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, nie ujętych w dokumentacji 
projektowej określającej przedmiot zamówienia, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2) zmiany osobowe w zakresie: 
a) zmiana osób wymienionych w umowie przy pomocy, których Wykonawca realizują przedmiot 

umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana którejkolwiek z osób, 
wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję 
zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

3) zmiana organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany szczegółowego harmonogramu 
wykonania przedmiotu umowy; 

4) zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 
5) pozostałe zmiany: 

a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, 
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między stronami. 

5. Wskazanie powyższych okoliczności umożliwiających uzgodnienie zmian umowy nie stanowi 
jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do takiego uzgodnienia. 
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§ 14. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z 
sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 
składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. W przypadku nieutrzymania 
ciągłości ubezpieczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 

4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty 
podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 
 

§17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy PZP i wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Właściwość miejscowa sądu dla siedziby Zamawiającego 
jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, jej 
wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za bezskuteczną przez 
odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem 
powodujących upadek mocy wiążącej Umowy.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


	V. Warunki udziału w postępowaniu.

