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Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”,
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o ustalonej wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy).

Kielce, dnia 31.10.2018 r.

-2Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dn. 24 sierpnia
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie 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 dnia 27.07.2016, poz. 1126);
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2477).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121
z późn. zm.) - jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW wraz z załącznikami:
-

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy
kapitałowej
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 6 – Doświadczenie zawodowe
Załącznik nr 7 – Potencjał kadrowy
Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

Rozdział II: SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozdział I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
wraz z załącznikami

-1-

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
Prace projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 0022T ChmielnikLubania-Różanka-Wierzbie-Drugnia Zakarczmie-Zalesie-Rudki-Potok-Życiny na odcinku od
skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości
Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego oraz od granicy powiatu kieleckiego
przez Życiny do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 756 w Życinach.
Prace projektowe nie obejmują odcinka drogi w km od 5+300 do km 7+300
wyremontowanego w 2016 roku.
Całkowita długość opracowania – ok. 10 000 mb.
Dokumentację projektową należy opracować dla dwóch etapów:
- Etap I – odcinek od skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 765 w miejscowości Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego,
- Etap II – odcinek od granicy powiatu kieleckiego przez Życiny do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 756 w Życinach.
1.2 Zakres opracowania Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- opracowanie projektu budowlanego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- opracowanie projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- pozyskanie odpowiednich uzgodnień oraz decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania braku
sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu. Po podpisaniu umowy,
Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami
odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
- opracowanie przedmiaru robót (zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót), zgodnie z zapisami odpowiedniego
rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia
tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 3 egzemplarze
+ wersja elektroniczna,
- opracowanie kosztorysu ofertowego – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
1.3 Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt
i uwzględni to w cenie oferty.
1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowi Specyfikacja
Techniczna – rozdział II.

-21.5 Celem opracowania dokumentacji jest umożliwienie złożenia na jej podstawie wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” co przyczyni się do poprawy
infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
1.6 Kod CPV:
- 71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
1.7 Rodzaj zamówienia: usługi.
1.8 Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi
na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby nie podlegające stosunkowi
pracy.
2. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, GDY ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.
4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania - do dnia 30 czerwca 2019 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:.
6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiednie doświadczenie zawodowe.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
(zakończył) co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany
i wykonawczy) dla odcinka o długości min. 2 km dotyczącej budowy, rozbudowy lub
przebudowy drogi klasy minimum Z - na załączniku nr 6.
Warunek ten nie podlega zsumowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
przynajmniej jeden z nich spełnia w/w warunek.

-3b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni potencjał kadrowy.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować, w okresie przewidzianym
na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami oraz doświadczeniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną jej powierzone
t.j. Projektant w specjalności drogowej.
Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej oraz doświadczenie zawodowe w wykonaniu co najmniej 1
dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury drogowej, potwierdzone stosownymi
decyzjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.),
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 63, poz. 65).
Osoba o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający
dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy: wykonawca na własny koszt
zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich
dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno
przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego – na załączniku nr 7.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają w/w warunek.
6.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
6.3 Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.3 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,
6.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na
załączniku nr 5 (składany wraz z ofertą).
6.3.2 Zamawiając 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

-46.3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3, 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 lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 6.3.
7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1/ Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2/ Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3/ Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo--akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4/ Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5/ Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6/ Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7/ Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
8/ Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
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zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10/ Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11/ Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12/ Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę:
1/ o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, z późn. zm.).
7.3 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek zapisanych w pkt 7.1
ust. 2/ i 3/ oraz ust. 5/ - 9/ lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2.
niniejszej SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4.
7.6 Zamawiający może wykluczyć
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

-68. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA ORAZ FORM ICH SKŁADANIA
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 (w formie
pisemnej-oryginał na załączonych drukach). Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach (w załączniku nr 2 i 3), o których mowa w pkt 8.1 oraz składa załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ w oryginale (uwaga-załącznik nr 5 składany wraz z ofertą).
8.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
(w załączniku nr 3), o którym mowa w pkt 8.1.
8.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – na załączniku nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
c) brak podstaw wykluczenia.

-78.6 Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:
8.6.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1/ Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
– na załączniku nr 6.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.1.3 a).
/Wymagana forma dokumentów:
a) wykaz usług – oryginał na załączonym formularzu,
b) dowody – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

2/ Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za 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 – na załączniku nr 7.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.1.3 b)
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/.
8.6.1.1 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
8.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę/.
8.6.2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.6.2
ppkt 1/ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
8.6.2.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.6.2.1 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-88.6.2.3 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. 8.6.2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.6.2.2 stosuje
się.
8.6.2.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8.7 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane
zdolności dotyczą.
8.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków są
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmioty, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą..
8.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy , lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.10 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

-99. UDZIAŁ PODMIOTÓW WSPÓLNIE WYSTĘPUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU
9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja)
winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
9.4 Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania z przesłanek zapisanych w pkt 7.1 i 7.2. Natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.1.3.
9.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
9.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa
w pkt 8.6.1 i 8.6.2 przy czym :
1) dokumenty o których mowa w pkt 8.6.1 składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.1.3.
2) dokument o którym mowa w pkt 8.6.2 ppkt1/ składa każdy z nich.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA,
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ
10.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim,
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 8
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
10.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44.
10.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl, a faksem na (41) 344-51-45.

-10Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę
Zamawiający domniema, iż pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub
wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
10.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej
stronie.
10.5 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
10.6 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zostanie wniesione
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10.7 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami.

-1111. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
12.2 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.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na
piśmie.
12.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu z ofertą, nie powoduje utraty
wadium.
12.4 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 z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.5 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (na załączniku nr 1) oraz niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty:
13.2.1 Oświadczenia wymienione w pkt 8.1 niniejszej SIWZ;
13.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy);
13.2.3 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
13.2.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do
oferty zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do SIWZ.
13.2.5 Wykonawca na formularzu „OFERTA” oświadczy, czy jest/nie jest
mikro/małym/średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej – rozdział VII art. 104-106 (t.j. Dz. U. 2004
nr 173 poz.1807).
13.3 Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy.
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dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
13.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił
wzory w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.8 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinna być parafowana
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.9 Kolejne strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
13.10 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowane na zamawiającego i posiadać
oznaczenia:
Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
„Nr sprawy: PZD.26.74.2018. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
13.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie
ujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa
lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, t.j. informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
13.12 Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.14 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
13.15 Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków. Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej Instrukcji.
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14.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – pokój nr 257, w terminie do dnia 05.11.2018 roku,
do godziny 11.00.
14.2 Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 05.11.2018 roku, o godz. 11.30 w siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na sali
konferencyjnej - pokój nr 231.
14.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
14.4 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie zwrócona
wykonawcy.
14.5 Otwarcie ofert jest jawne.
14.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.7 Podczas otwarcia ofert, zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
14.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pzdkielce.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

15. BADANIE I OCENA OFERT
15.1 Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
15.2 Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.
15.3 Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.4 Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych
w SIWZ.
15.5 Jeśli wykonawca w „Ofercie” wpisze okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące,
to zamawiający wykreśli taki zapis i potraktuje jako przyjęcie zapisu pkt 16.2.1, który
obligatoryjnie gwarantuje dla zamawiającego 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
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ofercie dokonano poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
może nie zgodzić się na poprawienie innej omyłki, wówczas jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy. Zgoda Wykonawcy powinna być
wyrażona w formie pisemnej i przesłana na adres Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku nie przesłania w w/w terminie
informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na zmianę treści oferty
poprzez poprawienie innej omyłki.
15.7 Zapisy pkt 15.6 dotyczą również poprawionych innych omyłek zgodnie z pkt 15.3
ppkt 3).
15.8 Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1
ustawy, zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015
r. , poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
b) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
c) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15.8.1 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
15.8.2 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.8.3 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego
wykonawcę (którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) warunków
udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
15.8.4 Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ INFORMACJE
DOTYCZĄCE KRYTERIUM GWARANCJI I RĘKOJMI
16.1 Opis sposobu obliczania ceny oferty:
16.1.1 Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
16.1.2 Wykonawca określi koszt wykonania przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę
wymagania określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
16.1.3 W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) należy
podać: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w polskich złotych (PLN).
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.
16.1.4 Wynagrodzenie netto nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.
Wynagrodzenie brutto może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT.
16.1.5 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
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16.2.1 Zamawiający obligatoryjnie (zgodnie z zapisem wzoru umowy §12) wymaga od
wykonawcy 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.
W przypadku braku wskazania w „Ofercie” okresu gwarancji i rękojmi zamawiający
przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi t.j. 24
miesiące.
17. KRYTERIA WYBORU, SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
17.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami ocen i ich wagami:
- cena
– 60 % = 60 pkt,
- okres gwarancji i rękojmi – 40% = 40 pkt
Maksymalnie wykonawca może otrzymać 100 punktów (1%=1pkt) oferując najniższą cenę
oraz najdłuższy okres gwarancji i rękojmi.
17.1.1 Kryterium – cena (PC).
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez wykonawcę na formularzu „Oferta”.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
PC = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
17.1.2 Kryterium – okres gwarancji i rękojmi (PGR).
Kryterium „okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji
i rękojmi, jaką wykonawcy zaproponują w formularzu „Oferta”.
Okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 48 miesięcy.
Jeżeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesiące otrzyma
0 punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.
Jeżeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 48 miesięcy zostanie
mu policzony termin 48 miesięcy.
Zamawiający ofercie o najwyższym okresie gwarancji i rękojmi (który może wynosić max. 48
miesięcy) przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
gwarancja i rękojmia badanej oferty
PG = ------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy okres gwarancji i rękojmi z ocenianych ofert
17.1.3 Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, która w sumie uzyska
największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
PŁ = PC + PGR
gdzie:
PC – liczba punktów w kryterium „cena”
PGR – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”
PŁ – liczba punktów łącznie.
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z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
17.2 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą
liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.
17.3 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego
określonym ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy). Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy).
17.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
18.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
19.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIE

NALEŻYTEGO

19.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
19.2 Zabezpieczenie może być wniesione w:
(1) pieniądzu,
(2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
(3) gwarancjach bankowych,
(4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
(5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
19.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.
148 ust. 2 ustawy.
19.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
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na oprocentowanym rachunku bankowym.
19.6 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określone zostały we wzorze umowy.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Wszystkie istotne postanowienia w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, które
zamawiający wymaga od wykonawcy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik
nr 8 do SIWZ.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
21.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy „Prawo zamówień Publicznych”
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
21.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
22. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
22.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
22.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome podać firmy podwykonawców.
22.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
22.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ
..........................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy podać nazwę/firmę/ i dokładny adres Wykonawcy)
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy /firmy/ i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................).

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.06.2019 r.
5. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji i rękojmi na okres ………. miesięcy.
(okres gwarancji określa wykonawca podając konkretną liczbę; okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące
i dłuższy niż 48 miesięcy).

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu
zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto.
9. ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia-zakres usług- której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania
ofert)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

10. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* mikro*/małym*/średnim*
przedsiębiorcą.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
13. Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
nr sprawy: PZD.26.74.2018
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 6 (Warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 6 (Warunki udziału
w
postępowaniu)
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ c.d.
3. 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 Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
nr sprawy: PZD.26.74.2018
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oświadczam, co następuje:
I. 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 Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ c.d.
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM ,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/cych podwykonawcą/ami
w niniejszym postępowaniu, tj.:
……….………………………………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

IV. 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 Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
nr sprawy: PZD.26.74.2018

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
w imieniu Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę/firmę Wykonawcy)

oświadczam, że:
1/* nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
2/* należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp , z Wykonawcą …………………………………………………………………………….
który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody
potwierdzające, że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niewłaściwe skreślić
UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
( pieczęć wykonawcy )

W imieniu: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr
0022T na odcinku Lubania-Życiny”,
gdzie zamawiającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje
umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby): …………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: …………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

d) będę realizował n.w. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków
udziału, na których polega Wykonawca : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………….. dnia ………………….. roku

……………………………………………………………………….
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA:
1/ Niniejsze zobowiązanie składa wykonawca wraz z ofertą;
2/ Zobowiązanie składa Wykonawca, który będzie wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

Załącznik nr 6 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(wykaz usług)
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”,
Oświadczam/my, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
następujące zamówienia:
L.p.

1

Nazwa
Nazwa
Przedmiot zamówienia
Czas realizacji
Wartość
Wykonawcy Zamawiającego (opis ma potwierdzać spełnienie warunku
zamówienia
udziału w postępowaniu określonego w pkt Początek Koniec
(Podmiotu)
w zł.
6.1.3 a)
wykazującego
(miesiąc, (miesiąc,
posiadanie
rok)
rok)
doświadczenia*
2
3
4
5
6
7

*Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów.
Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów załączy pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobu-na załączniku nr 5 do SIWZ.

Załączam dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa powyżej zostały
zrealizowane należycie.

.........................., dnia ................................

........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do SIWZ
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

POTENCJAŁ KADROWY
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”,
Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/zrealizujemy przy pomocy następujących osób:

L.p.

Imię i nazwisko

Rola w realizacji
zamówienia

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień,
wykształcenia i doświadczenia
(informacje muszą potwierdzać
spełnienie warunku udziału
w postępowaniu określonego w pkt
6.1.3 b)

1

2

3

4

Informacja o podstawie do
dysponowania osobą
Dysponuje

Będzie
dysponował

5

6

W kolumnie 5 lub 6 należy wpisać wyrażenie „TAK” .
W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 5 należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na
podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
W przypadku wpisania wyrażenia „TAK” w kolumnie 6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymienionych w wykazie osób na okres
wykonywania zamówienia - na Załączniku nr 5 do SIWZ .

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

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 8

WZÓR UMOWY

U M O W A Nr ............../2018
W dniu .............2018 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywcą:
Powiat Kielecki
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-164-57-90;
Odbiorcą:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
Paweł Gratka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
a firmą: ..................................................................
..................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
......................................................................
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
§2
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek opracowania Dokumentacji Projektowej,
której zakres obejmuje:
- opracowanie projektu budowlanego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- opracowanie projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- pozyskanie odpowiednich uzgodnień oraz decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania braku
sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami
odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
- opracowanie przedmiaru robót (zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót), zgodnie z zapisami odpowiedniego
rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,

-2- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia
tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 3 egzemplarze
+ wersja elektroniczna,
- opracowanie kosztorysu ofertowego – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
2. Szczegółowe warunki opracowania dokumentacji projektowej zawarte są w Specyfikacji
Technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
§3
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30.06.2019 r.
§4
1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu
umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do częściowego zafakturowania
wynagrodzenia za odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie, które
wynosić będzie:
- kwota netto: …………… zł. (słownie: …………….. i ….../100 zł.),
- podatek VAT 23% w wysokości: ………. zł. (słownie: ………. i …/100 zł.),
- razem brutto: …….. zł. (słownie złotych: …………….. i ……/100 zł.).
Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy za wyjątkiem
zmiany podatku VAT. W takim przypadku ceny zostaną dostosowane aneksem do umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem Dokumentacji
Projektowej.
§6
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowało w częściach:
a) 75% po wykonaniu opracowań - dokumentacji,
b) 25% po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Faktury częściowe można wystawić odpowiednio:
- po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego wykonanego
przedmiotu zamówienia,
- po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej.
3. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.
4. Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez podwykonawców
oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej
z wykonanego zakresu usług
§7
Do kontroli i koordynacji przebiegu pracy i udziału w komisyjnym odbiorze strony
wyznaczają następujących przedstawicieli :
1) Zamawiający : ………………………………………………………………………….
2) Wykonawca : …………………………………………………………………………..
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1. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
3. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne.
§9
1. Tytułem należytego zabezpieczenia umowy Wykonawca wnosi kwotę w wysokości
….................. zł. co stanowi 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 będzie zrealizowane w formie uzgodnionej
z Zamawiającym tj. …................................ .
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30%
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:
1) część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ……………
zł zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
2) pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj. …………….. zł
zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 10
Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu :
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które on ponosi
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, jeżeli
ukończenie przedmiotu umowy jest późniejsze niż ustalony termin ukończenia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
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Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) w przypadku bezzasadnego zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej
producenta lub określenia warunków technicznych w sposób, który wskazuje na
określonego producenta danego produktu i nie usunięcia
przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zastosowanych nazw własnych producenta
lub określenia warunków technicznych w sposób, który wskazuje na określonego
producenta danego produktu.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonej w
niniejszej umowie,
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac będących
przedmiotem umowy lub odmawiają podpisania protokołu odbioru,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) W ciągu 7 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie
zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań
projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień
odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu.
b) W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa
powyżej Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności
zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z
zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo
poniżej 75%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych
Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury.
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.
Termin gwarancji jakości wynosi …… miesiące licząc od daty ostatecznego odbioru
(obligatoryjnie 24 miesiące lub na okres dłuższy zgodnie z deklaracją zapisaną
w „Ofercie”).

-52. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu
umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia. W szczególności Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań
projektowych z przepisami prawa budowlanego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad
w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących
wadach.
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na …… miesiące
licząc od daty odbioru końcowego (obligatoryjnie 24 miesiące lub na okres dłuższy
zgodnie z deklaracją zapisaną w „Ofercie”)..
§ 14
1. Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w
formie pisemnej za zgodą obu stron.
2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez
Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie
co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach
wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności:
a) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (katastrofalne działania przyrody – np.
powódź, pożar), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz
niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne) –
zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.
b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – zmianie może ulec termin realizacji
zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia w jakim zostanie wprowadzona zmiana oraz
ewentualnie wynagrodzenie wykonawcy ustalone w szczególności na podstawie
negocjacji;
c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;
d) niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od
instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień,
przedłużających się konsultacji społecznych, protesty mieszkańców (bądź innych
podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia), które mają wpływ na termin
realizacji przedmiotu umowy;
e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 15
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy skutkuje przeniesieniem na zamawiającego pełni
autorskich praw majątkowych do opracowanej Dokumentacji Projektowej.
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Zamawiający w wypadku otrzymania wadliwej Dokumentacji Projektowej lub jej części albo
ujawnienia wad w opracowanej Dokumentacji zawiadamia Wykonawcę, który bezpłatnie
usunie wady w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
oraz pokryje koszty związane z naprawianiem szkód wynikłych wskutek powstałej wady.
§ 17
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady
w opracowanej Dokumentacji Projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek
wykonania Dokumentacji Projektowej według wskazówek Zamawiającego, które
zakwestionowała i uprzedziła na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach
zastosowania się do tych wskazówek.
§ 18
Strony postanawiają, że zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone wyłącznie
w formie pisemnej za zgodą obu stron.
§ 19
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie :
a) Kodeks Cywilny,
b) przepisy prawa autorskiego,
c) przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd w Kielcach.
§ 20
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu
dla każdej ze stron.
§ 21
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Specyfikacja Techniczna.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

Rozdział II:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”

SPIS TREŚCI:
1. Opis zamówienia:
1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji projektowej;
1.2. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:
2.1. Podstawowe cele inwestycji;
2.2. Wymagania ogólne dla projektowanego zadania.
3. Wykonanie opracowań projektowych:
3.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych;
3.2. Skład dokumentacji projektowej;
3.3. Szata graficzna i oprawa;
3.4. Liczba egzemplarzy.
4. Termin wykonania
5. Nadzór autorski
6. Płatności
7. Osoba do kontaktów z Wykonawcą
8. Przepisy związane.
9. Polskie Normy

1. Opis zamówienia
1.1 Przedmiot i zakres dokumentacji projektowej:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”.
W zakres zamówienia wchodzi:
- opracowanie projektu budowlanego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- opracowanie projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
- pozyskanie odpowiednich uzgodnień oraz decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania braku
sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę z odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem sprzeciwu. Po podpisaniu umowy,
Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upoważnienia,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami
odpowiedniego rozporządzenia tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, ze zm.) – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
- opracowanie przedmiaru robót (zintegrowanych ze Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót), zgodnie z zapisami odpowiedniego
rozporządzenia tj. ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia
tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) – 3 egzemplarze
+ wersja elektroniczna,
- opracowanie kosztorysu ofertowego – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna.
Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt
i uwzględni to w cenie oferty.
1.2 Opis przedmiotu zamówienia
- Prace projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 0022T na odcinku od
skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765 w miejscowości
Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego oraz od granicy powiatu kieleckiego
przez Życiny do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 765 w Życinach.
Prace projektowe nie obejmują odcinka drogi w km od 5+300 do km do 7+300
wyremontowanego w 2016 roku.
- Zakres rzeczowy: długość drogi ok. 10 000 mb.
Dokumentację projektową należy opracować dla dwóch etapów:
- Etap I – odcinek od skrzyżowania z obwodnicą Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 765 w miejscowości Lubania przez Drugnię do granicy powiatu kieleckiego,
- Etap II – odcinek od granicy powiatu kieleckiego przez Życiny do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 756 w Życinach.
- Projektem należy objąć w szczególności:
 działkę nr ew. 5/2, obręb Lubania, gmina Chmielnik,
 działkę nr ew. 264, obręb Lubania ,gmina Chmielnik,
 część działki nr ew. 35, obręb Wierzbie, gmina Pierzchnica,
 działkę nr ew. 451, obręb Drugnia, gmina Pierzchnica,
 działkę nr ew. 1097, obręb Życiny, gmina Raków.

- Należy zaprojektować w szczególności:
a) drogę o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem wraz z konstrukcją drogi pod
poszerzeniem, w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z poźn. zm.), bez poszerzania pasa drogowego i wydzielania działek, poszerzenia
będą wykonane w celu uzyskania szerokości jezdni ok. 5,5 - 6 mb, zalecane
zaprojektowanie spadku dwustronnego jezdni oraz obustronne pobocza z kruszywa
łamanego o szerokości ok. 0,8 m (parametry należy doprać do drogi klasy Z).
W miejscowości Drugnia w km: od 7+901 do km: 8+374 po lewej stronie znajduje się
istniejący chodnik z płyt betonowych, należy zaprojektować jego wymianę wraz z
zagospodarowanie
terenu
pomiędzy
krawędzią
jezdni
a chodnikiem,
zagospodarowanie terenu pomiędzy krawędzią jezdni a chodnikiem należy również
zaprojektować po prawej stronie na odcinkach gdzie istniejący chodnik z kostki
betonowej nie styka się z krawędzią jezdni. W projekcie należy uwzględnić
występowanie istniejącego prawostronnego chodnika. Należy przewidzieć poszerzenia
na łukach drogi,
b) chodnika lewostronny o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Drugnia na
odcinku istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz z odwodnieniem,
c) chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na terenie miejscowości Życiny na odcinku
od granicy powiatu kieleckiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 765 (dł. ok.
473 mb), wraz z odwodnieniem,
d) ścinkę zawyżonych poboczy,
e) projektant zobowiązany jest dokonać doboru ewentualnych miejsc nawierzchni drogi
wymagających wzmocnienia - na zastosowanie siatki wzmocnieniowej lub wykonanie
nowej podbudowy na lokalnych zapadnięciach jezdni,
f) renowację lub przebudowę rowów przydrożnych, z lokalnym ich umocnieniem
betonowymi ażurowymi płytami prefabrykowanymi – w razie potrzeby. Przy
renowacji lub przebudowie rowów należy przeanalizować ewentualną konieczność
obniżenia posadowionych za wysoko/za nisko przepustów, zjazdowych żeby zapewnić
swobodny przepływ wody,
g) wycięcie pozostałych lokalnych zakrzaczeń w rowie przydrożnym wraz z trwałym
usunięciem systemu korzeniowego,
h) skrzyżowania oraz zjazdy przylegające do odcinka przebudowywanej drogi,
i) elementy odwodnienia jezdni,
j) wymianę istniejących znaków drogowych znajdujących się w złym stanie
technicznym.
k) należy przewidzieć prac na obiekcie mostowym w msc. Lubania i przepustach w ciągu
drogi powiatowej nr 0022T stosowanie do ich stanu technicznego.
2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji
2.1 Podstawowe cele inwestycji to:
Celem opracowania dokumentacji jest umożliwienie złożenia na jej podstawie wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” co przyczyni się do poprawy
infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
2.2 Wymagania ogólne dla projektowanego zadania:
2.2.2 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:
 przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (w tym Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);

 ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,
poz. 19, Nr 115 z późn. zm.).
2.2.3 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną
ekonomiczność budowy i eksploatacji.
3. Wykonanie opracowań projektowych.
3.1 Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne,
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.
Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2
Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu
odwoławczego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień
i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego.
Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu
wraz z protokołem przekazania.
3.2 Skład dokumentacji projektowej
W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:
 mapa do celów projektowych w skali 1:500;
 projekt budowlany;
 projekt wykonawczy;
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych;
 kosztorys ofertowy (ślepy);
 kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych;
 szczegółowe specyfikacje techniczne;
 stosowne opinie, uzgodnienia, decyzje.
3.3 Szata graficzna i oprawa
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące
wymagania:
 zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 część opisowa zostanie napisana na komputerze,
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis
treści i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
 na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów
i sprawdzających,
 każda strona powinna być ponumerowana,
 format opracowań: A4, (z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy
do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do
uzgodnienia z zamawiającym,
 forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133);
 oświadczenia projektanta że:
- projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
- wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.
3.4 Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:
 projekt budowlany – 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
 projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna,
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egzemplarze + wersja
elektroniczna,
 przedmiar robót – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna,
 kosztorys ofertowy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna,
 kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna,
 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze
+ wersja elektroniczna,
 decyzje, pozwolenia i uzgodnienia – w wystarczającej liczbie.
4. Terminy wykonania:
Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.06.2019r.
5. Nadzór autorski
Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski
zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.
Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych.
6. Płatności.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionych faktur.
Płatność w częściach:
 75 % po wykonaniu opracowań - dokumentacji,
 25 % po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
Faktury można wystawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez
Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowań/po uzyskaniu braku
sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
7. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów
Zbigniew Wróbel – Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

8. Przepisy związane
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy,
a w szczególności niżej wymienione:
(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami)
(11.1.1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 );
(11.1.2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
(11.1.3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz.
735 z późn. zm.)
(11.1.4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)
(11.1.5.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 );
(11.1.6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –
kartograficznych
oraz
czynności
geodezyjnych
obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);
(11.2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 687 z późn. zm.)
(11.2.1) Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);
(11.2.3) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r., poz. 260 z późn. zm.)
(11.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
(11.3.1) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów
drogowych (Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
(11.3.2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia
na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)
(11.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )
(11.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)
(11.5.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.
z 2010r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);
(11.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,
poz. 145 późn. zm.)
(11.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 518).
(11.9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późniejszymi zmianami),
(11.9.1)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );
(11.9.2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).
(11.10) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
(11.11) Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
(11.12) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007r.
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w
tym generujących dochód.
9. Polskie Normy
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia
stosować normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach,
rozporządzeniach przepisach oraz normach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

