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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 

Tom I :          INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z  
FORMULARZAMI   

Rozdział 1     Instrukcja dla Wykonawców ( IDW ) 

Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz  2.1  Kosztorys ofertowy – Roboty drogowe i kanalizacyjne  

 

Rozdział 3      Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                            
w postępowaniu: 

Formularz 3.1.1    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               
z postępowania; 

Formularz  3.1.2   Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp;  

Formularz  3.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        
w postępowaniu; 

Formularz  3.2.2.   Wykaz wykonanych robót budowlanych; 
 

Formularz  3.2.3.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych 
Wykonawcy narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych; 

Formularz  3.2.4.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
zamówienia; 

Formularz  3.2.4.a  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień  osób , które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia; 

 
 

Tom II:         ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 
                     ORAZ WZÓR KARTY  GWARANCYJNEJ  
 

Tom III:       DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
  

 

  Tom IV:  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU   

                        ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

  Tom V: PRZEDMIAR ROBÓT  
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Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców  
 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
           Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
           45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 
           tel.: 77 / 44 14 069 (070)    fax:  77 / 44 14 071  
           REGON :  531421584 
           NIP :  754-25-65-239 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                          
ZDP.DT. 3421-20/12 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się                          
na wyżej podane oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  
przetargu nieograniczonego   
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą Pzp”  lub 
„ustawą”) 
                   

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących                           
w dyspozycji  Starostwa Powiatowego. 
 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

 
CPV:   (Wspólny Słownik Zamówień):  
                 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych, 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 

   
 Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr  1729 O 
Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap obejmuje   m.in. następujący asortyment  robót: 
- roboty drogowe, 
- roboty kanalizacyjne , 
- szczegółowy zakres i  wymagania określono w  Dokumentacji projektowej 
z przedmiarem robót (DP)oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
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5.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

- opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz  jego     
   rozbiórki po ukończeniu robót,  
- zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót. 

 
5. 4.   Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi na okres 12 miesięcy oraz pisemnej   
          gwarancji za wady na okres 36 miesięcy. 
   
5.5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. ( 50 % ).  

5.6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu 
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

5.7.      Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie                           
( w Formularzu Oferty ) zakresu zamówienia ( robót ), których wykonanie 
Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie              
do 26 października 2012 roku. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

7.1.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki,          
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

7.2.2.   Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
były wykonywane (zakończone) co najmniej: 
 
jedno zadanie ( robota ) w zakresie dróg, chodników, kanalizacji o wartości tego 
zadania wynoszącej min. 170.000 zł w tym:   zawierające ( to jedno zadanie ) 
wykonanie min.:   
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- nawierzchnia z kostki betonowej  w ilości min. 200 m2, 
- nawierzchnia asfaltobetonowa w ilości min. 200m2, 

 - kanalizacja deszczowa w ilości min. 150 mb,   
            

            - co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi , że roboty te wykonane   
             zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia  

1) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

            Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w pełni sprawnymi narzędziami  
i  urządzeniami,  wymaganymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST), w tym co najmniej: 

                -    samochód samowyładowczy   -  1 szt, 
                -    koparka samojezdna               -  1 szt,  

-    piła do cięcia asfaltu                -  1 szt, 
                -    płyta do zagęszczenia              -  1 szt. 
 

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Wykonawca  dysponuje lub będzie dysponować osobami  posiadającymi niezbędne 
uprawnienia i doświadczenie w zakresie budownictwa drogowego i kanalizacji 
deszczowej odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im  powierzone. 

  
            Wykonawca przedstawi  wraz z ofertą osoby spełniające w/w wymagania, w tym               
            co najmniej:  
 

- kierownik budowy w branży drogowej    
- min. 5 lat  stażu pracy  oraz min. 3 lata pracy na tym    
  stanowisku od uzyskania uprawnień,   
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w  

    branży drogowej,          
  

- kierownik robót  wod. - kan.    
- min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 lata   pracy na tym   
  stanowisko od uzyskania uprawnień, 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w   
  branży wod. –kan.         

             

7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa   

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

1) Wykonawca musi wykazać średni  przychód za ostatnie trzy  lata obrotowe,                       
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata 
obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 205.000 zł;                                   
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7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    
( spółki cywilne/konsorcja ) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. 7.2. IDW muszą spełniać łącznie. 

7.4.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 8. IDW, na zasadzie 
spełnia – nie spełnia. 

8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA  
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                      
W POSTĘPOWANIU  

8.1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie               
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (  Formularz 3.1.1.) 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy ( Formularz 3.1.2. ).  

 

8.2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt. 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( Formularz 3.2.1. ).  

8.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2.2. („Wiedza i doświadczenie”) . Wykaz musi 
potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2. IDW. Do wykazu 
należy załączyć  dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały 
wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
8.2.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. 
(„Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa w pkt. 7.2.3.1) IDW. 

8.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniem i 
wykształceniem niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.4. („Osoby zdolne do 
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wykonania zamówienia ”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym 
mowa w pkt. 7.2.3.2) IDW. 

8.2.5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

8.2.6. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, 
( jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres ), a  jeżeli 
sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części 
dotyczącej rachunku zysków i strat.                                                                                                                         
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za 
okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa                      
w pkt. 7.2.4.1)  IDW. 

           Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt. 
7.2.4. IDW warunku. 

 

8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów 

8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu ( w zależności od 
zasobu ): 

 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania lub uczestnictwa w 
realizacji części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty 
zobowiązują się wykonać –  w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 
zawierające także wykaz narzędzi  i urządzeń technicznych, które ten podmiot 
udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym innych podmiotów; 

3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę 
osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy 
Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów; 

  

8.4.      Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 8.1. przez 
Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 
1)   w pkt. 8.1.2.  IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
  

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.1. 
IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.4.3. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.4.1.1) lit. a) IDW lub zastępujący go dokument                     
o którym mowa w pkt. 8.4.2. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 
8.4.1.1) lit. b) lub zastępujący go dokument o którym mowa  w pkt. 8.4.2. IDW, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce   

            zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących   
            przedłożonego dokumentu. 
 

8.5.      Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 

8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń 
wymienionych w pkt.  8.2.1. IDW oraz 8.3.1. - które muszą zostać złożone w 
formie oryginału a nie kserokopii ) należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                        
w przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 8.3.1. IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8.5.5. W celu potwierdzenia  spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt. 
8.1.2. albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt. 8.4.1. i 8.4.2. IDW 
powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców ( na jednym druku wszystkie pieczątki i podpis 
pełnomocnika ); 

c) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / 
dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

9.4.1.   Kosztorys ofertowy ( Formularz 2.1 )  

9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 8. IDW; 

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 
czytelny. 

9.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane 
przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 
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9.10. Strony oferty, a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, 
wymagane postanowieniami pkt. 8. IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz 
kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.12. IDW.  

9.11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości/ numerach stron na 
których zawarto ofertę oraz o ilości/numerach stron na których zawarto oświadczenia                                      
i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę  należy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 

- posiadała oznaczenie:  
 

„Oferta na przetarg:    Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

 
Nie otwierać przed dniem   01.08.2012 roku,  godz. 08:50” 

- posiadała nazwę i adres nadawcy - Wykonawcy. 
 

9.14. Wymagania określone w pkt. 9.10. – 9.13. IDW nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu 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”.  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 
sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1.. Podstawą 
obliczenia ceny oferty są  Przedmiary robót zamieszczone w Tomie V  niniejszej 
SIWZ.    
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10.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji 
uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze 
robót.  

           Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto z uwzględnieniem 
wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze robót.  

10.3. Wyliczone w kosztorysach ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych 
elementów robót Wykonawca winien zsumować, obliczyć łączną wartość netto  i po 
doliczeniu podatku VAT wyliczyć cenę oferty brutto. 

10.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym 
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót.                                                                                    
Wszystkie błędy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w 
Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 
składania ofert. 

10.5.   Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz w Przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie 
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, 
specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę 
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w 
wyżej wymienionych dokumentach. 

10.6. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w pkt. 5 
oraz w Tomach II-V niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, których w Przedmiarze robót i Tabeli wartości elementów scalonych nie 
ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych 
pozycji opisanych  w Przedmiarze robót. 

10.7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.  

10.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.700,00 PLN              
( słownie złotych: dwa  tysiące siedemset złotych 00/100 ). 

2.  Wadium  może  być  wnoszone  w  formie: 
• w  pieniądzu (przelewem – z konta na konto),  
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• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –                       
kredytowej (poręczenie pieniężne),  

• gwarancjach  bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych,  
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 

3.   Wadium  wnoszone w  pieniądzu  należy  dokonać przed terminem składania ofert  
      przelewem  na rachunek Zamawiającego nr  94 1020 3668 0000 5902 0015 8857    
      z  dopiskiem:  

"Wadium  na  przetarg: Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap.”  
  

a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 
 
 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądza (wg pkt. 2 powyżej) należy załączyć do   
     oferty w oryginale. 
 5. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie 
     Wykonawcy z postępowania. 
 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami,  
     w przypadku gdy: 
 6.1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na 
warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

  6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,            
         nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp  

                     lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego   
                     stronie. 

 

       7. Pozostałe uregulowania dot. wadium zawierają  artykuły  45 i 46 Pzp. 
 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. 
Strzelców Bytomskich 7 pok. 6 lub przesłać pocztą w terminie do dnia  01.08.2012 
roku do godz. 08:50. 

 Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby 
           Zamawiającego.    

 
 12. 2. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.08.2012 roku o godzinie 9:00  w siedzibie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7  pok. 6. W trakcie 
publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy 
Pzp. 

  

12.3.  Otwarcie ofert jest jawne. 
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 12.4.  W przypadku otrzymania oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę. 

13. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2 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 terminu, o którym mowa w pkt. 13.1. IDW, o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  

13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIE LENIE 
ZAMÓWIENIA 

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100 %  (100 % = 100 pkt) 

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
 

C = 
C min x 100 pkt 

 C o 

gdzie:       C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

  
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
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dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                        
w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród 
rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 14.1. IDW. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy  ), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4)  terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE ŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

15.1.  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży: 

1) umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność 
za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do   
podejmowania  zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania  

instrukcji w imieniu i na  rzecz każdego z partnerów, 
2) propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego robót z podziałem  

miesięcznym, 
            3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
15.2.  O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 15.1. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pismem. 

16. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej 
brutto w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

 
a) w  pieniądzu (przelewem bankowym) na konto ZDP Opole: 

PKO BP I O/Opole  nr  94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem  
"Zabezpieczenie umowy -    Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap”, 
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       b)   poręczeniach bankowych, 
       c)    poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej  

  (poręczenie pieniężne),  
       d)   gwarancjach  bankowych,  
       e)   gwarancjach ubezpieczeniowych, 
       f)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2    

 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Tomie II.  

17.     POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu  
          zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez           
           Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone          
          Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz   
          specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom  
          wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
 w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi.  

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA 
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 077 44-14-069 do 
70 ),  z uwzględnieniem pkt. 18.2. IDW.  
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną. 

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a 
także zmiany lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 

 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później     
niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,  że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4 lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją 
na stronie internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami. 

Roman Figura  - konsultant merytoryczny nr tel. 77  44 14 070 w. 34, 
Krystyna Witek  - sprawy dot. procedury przetargowej, 
    

 

Opole, lipiec  2012 r. 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 

 

 

Do 
 
                                                                                     Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7    
 
  

  

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 
i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ____________ złotych 

(słownie złotych: _________________________________________________________) 

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.   

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie do 26.10.2012 roku.  

                                                                     
       _____________________________________ 

   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 
miesięcy.  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ________________  zł                                  
w formie ________________________________________________________________.      

     Zwrotu wadium (w przypadku przelewu na konto Zamawiającego) należy dokonać na nasze konto: 
 

      ............................................................................................................................................... 
  
 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w 
następującym zakresie *: 

 __________________________________________________________________________   
 ( część/zakres powierzonych robót )  

 
 __________________________________________________________________________   

 ( część/zakres powierzonych robót ) 
 

 __________________________________________________________________________   
 (część/ zakres powierzonych robót ) 

9.  OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________   
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10.   OŚWIADCZAMY , iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy , że nie mogą być one udostępniane . 

11. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                     

_____________________________________ 

       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________  

tel. ___________________    fax __________________                                                                                         
e-mail: _________________________________________ 

 

13 OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami  , w tym dotyczącymi  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach. 

 
14.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

 

15.  WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach:_______ 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 

 

        __________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
                                                                           _____________________________________ 

       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

  

 
*)   niepotrzebne skreślić 
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                                                               Formularz 2.1. 
 

 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Kosztorys ofertowy 

 

  
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

  
Lp.  Nr 

spec.techn.  
Opis  Jedn.obm.  Ilość Cena jedn.  Wartość 

1   R O B O T Y   P R Z Y G O T O W A W C Z E  
1,1   Roboty telekomunikacyjne  

1 d.1.1 ET Przebudowa uzbrojenia telekomunikacyjnego kpl 1     

1,2   Roboty e nergetyczne  

2 d.1.2 ET Przebudowa uzbrojenia energetycznego kpl 1     

1,3   Roboty drogowe  

3 d.1.3 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych 

szt. 2     

4 d.1.3 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt 2     

5 d.1.3 D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych 
na gł. do 5 cm 

m 169,4     

6 d.1.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 
4 cm mechanicznie /docelowo 5cm/ Krotność = 1.25 

m2 67,35     

7 d.1.3 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm 
mechanicznie /docelowo 20cm/ Krotność = 1.33 

m2 67,35     

8 d.1.3 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 16,6     

9 d.1.3 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład 
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-
III /wraz z ubezpieczeniem wykopu/ 

m3 181,54     

10 d.1.3 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m 
spycharkami w gruncie kat.I-II z piasku 

m3 36,6     

11 d.1.3 D.02.03.01 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II 
zagęszczarkami 

m3 36,6     

12 d.1.3 D.04.01.01 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 165,44     

13 d.1.3 D.04.01.01 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem 
składowania/ Krotność = 4 

m3 165,44     

14 d.1.3 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 

m3 19,33     

15 d.1.3 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym - dodatek za każdy następny 
rozpoczęty 1 km /dalsze 4km wraz z kosztem 
składowania/ Krotność = 4 

m3 19,33     

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
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2   R O B O T Y   Z A S A D N I C Z E  
2,1   Roboty kanalizacyjne  

16 d.2.1 D.03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 
10cm i 15 cm /piasek/ 

m3 9,51     

17 d.2.1 D.03.02.01 Podłoża betonowe B-15 o grubości 10cm m3 1,51     

18 d.2.1 D.03.02.01 Kanały z rur PVC typ SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm 

m 28,7     

19 d.2.1 D.03.02.01 Kanały z rur PVC typ SN 8 SDR 34 łączonych na wcisk o 
śr. zewn. 315 mm 

m 111,5     

20 d.2.1 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym bocznym 
kl.D400 

szt. 6     

21 d.2.1 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o 
śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie 
kat.III - głębokość 3 m /docelowo śr. h=1,70m/ z pokrywą 
D-400 

stud. 4     

22 d.2.1 D.03.02.01 Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym 
zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - 
kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) -
piaskiem 

m3 133,24     

2,2   Roboty drogowe  

23 d.2.2 D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 m3 8,74     

24 d.2.2 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 
(lub najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej 

m 116,5     

25 d.2.2 D.04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o 
grubości 15 cm z piasku 

m2 76,75     

26 d.2.2 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm m2 76,75     

27 d.2.2 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 200,5     

28 d.2.2 D.05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 

m2 76,75     

29 d.2.2 D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 
/docelowo 5cm/ Krotność = 1.25 

m2 123,75     

30 d.2.2 D.08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem B-15 m3 4,05     

31 d.2.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową 

m 80,9     

32 d.2.2 D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.10 cm z piasku /docelowo 8cm/ 
Krotność = 0.8 

m2 107,25     

33 d.2.2 D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane 
mechanicznie o gr.10 cm z piasku 

m2 65,25     

34 d.2.2 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 
/docelowo 12cm/ Krotność = 0.8 

m2 107,25     

35 d.2.2 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 65,25     

36 d.2.2 D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm 
typu 60/6 na podsypce z miału bazaltowego grubości 30 
mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara 

m2 107,25     

37 d.2.2 D.08.02.02 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" 
grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce z miału 
bazaltowego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem 

m2 65,25     

Razem dział: ROBOTY ZASADNICZE    
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3   R O B O T Y   T O W A R Z Y S Z Ą C E  
38 d.3 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 

humusu 5 cm. 
m2 47     

39 d.3 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 
1 cm humusu. /dalsze 5cm/ Krotność = 5 

m2 47     

40 d.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 2     

41 d.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 

szt. 2     

42 d.3 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 6     

43 d.3 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 
telefonicznych 

szt. 1     

44 d.3 D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1     

Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZ ĄCE   

Warto ść kosztorysowa robót netto:    

Podat ek VAT 23%:    

Ogółem warto ść kosztorysowa robót brutto:    

 
Słownie:________________________________________________________________________________________ 
 
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością  do 1 grosza. 
 
 
 

 

  
 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 
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Rozdział 3 

 

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

Formularz 3.1.1     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                                     
z postępowania; 

Formularz  3.1.2    Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp;  

Formularz  3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  w 
postępowaniu; 

Formularz  3.2.2.   Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

              Formularz  3.2.3.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia i dostępnych    

                                            Wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych; 

Formularz  3.2.4.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

              Formularz  3.2.4.a  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień  osób, które będą uczestniczyć  

                                             w wykonywaniu  zamówienia; 
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Formularz 3.1.1. 

 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  
  
   

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

 

 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     

z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy ) 

 

Uwaga:  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
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Formularz 3.1.2. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE  
 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 
 
 
   

 
Oświadczam, że wobec prowadzonej przeze mnie firmy 

……………………………………………………..…………………………… 

-   nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *) 

-   ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ 

zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku firmy*)  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

_______________________________ 
         ( podpis Wykonawcy ) 

 

*) niepotrzebne skreślić  

Uwaga:  

1.  Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt. 8.1.2. IDW. 
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Formularz 3.2.1. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

  

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie                            

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                             

( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
Uwaga:  

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, powinno być złożone w 
imieniu wszystkich Wykonawców 

( tzn. na jednym Formularzu pieczęcie wszystkich konsorcjantów i podpis Pełnomocnika ). 
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                                              Formularz 3.2.2. 
 

 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE  
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

  
  Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 
 

    
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej  

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia 
 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
( podmiotu ), 
wykazującego 

posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Informacje potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych w pkt. 7.2.2.)  

Wartość robót 
(zadania) 

wykonanych przez 
Wykonawcę     

PLN brutto/netto  
 

Czas realizacji 
początek 

dzień /                 
m-c /                
rok  

koniec 

dzień /                  
m-c /                   
rok  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

  

 
    ……………………….o łącznej wartości  

       min. 170.000.00 zł                            …………..   -   nawierzchnia z kostki betonowej  
             [min. 200 m2] 

 

                                                      ..………..   -   nawierzchnia asfaltobetonowa 
                   [min. 200 m2] 

                                                                          

                                                                        …………   -    kanalizacja deszczowa  
                    [min. 150 mb ]      

Uwaga:  
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych               

w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt. 8.3.1. 
 
_____________ dnia __ __ ____ roku                    
                 

__________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.2.3. 
 

 
 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 
  

  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy 
poniżej wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych osób, dostępnych 
nam do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Poz. 
Wymagane narzędzia , wyposażenie zakładu                  

i urządzenia techniczne  
Wyszczególnienie (nazwa i parametry 
potwierdzające spełnianie wymagań) 

Liczba 
jednostek 

1.  samochód samowyładowczy – 1 szt.  

2. koparka samojezdna – 1 szt.  

3. piła do cięcia asfaltu – 1 szt.  

4. płyta do zagęszczania – 1 szt.   

 
Oświadczamy, że: 

1. dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, 

2. * nie dysponujemy narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na potencjale 
technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy 
Pzp, będziemy dysponować tymi zasobami, na dowód czego załączamy 
oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1. IDW. 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

  __________________________________ 
               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.2.4. 
 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA                             
ZAMÓWIENIA  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 
  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
 

Poz. Stanowisko Wymagania stawiane na stanowisku 
Nazwisko                  

i imi ę 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i 
wykształcenie  

potwierdzające 
spełnienie wymagań 

1 

kierownik 
budowy w 
branży 
drogowej    
- 1 osoba  

- min. 5 lat  stażu pracy  oraz min. 3 
lata pracy na tym stanowisku od 
uzyskania uprawnień,   
- uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w branży 
drogowej, 

  

2 
kierownik robót  
wod. - kan. 
- 1 osoba 

- min. 5 lat  stażu pracy  oraz  min. 3 
lata   pracy na tym stanowisko od 
uzyskania uprawnień, 
- uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w branży 
wod.–kan.         

  

 Oświadczamy, że: 
1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu.*)  
2. Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając 

na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na 
dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 8.3.1 IDW.*) 

 

Uwaga : Dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć 
oświadczenie zgodnie z pkt. 8.2.5. IDW. 

__________________ dnia __ __ 20__ roku               

__________________________________ 
                (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Formularz 3.2.4.a. 

 
 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
 o posiadaniu uprawnień przez osoby wskazane  

w Formularzu 3.2.4.   

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  
  

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 

 
 
 
 

Oświadczamy , że osoby podane w Formularzu 3.2.4.  w poz. ………... przewidziane 
do wykonania niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane 
wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane oraz aktualne zaświadczenia 
potwierdzające członkostwo w/w osób we właściwej Izbie Samorządu zawodowego. 

 

  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Tom II 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ......./ R / 12 

 
Zawarta w  dniu .........................   w Opolu   
pomiędzy: 
Powiatem Opolskim -   Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,   
ul. Strzelców  Bytomskich 7, 45-084  Opole , NIP 754 25 65 239 
zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez ……………………………………… 
 

a ......................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 
....................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                        
                                                                            § 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

w dniu .................. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:   

 
  Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 

nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap 
 

   
-  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. i warunkami określonymi w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Dokumentacji projektowej (DP) oraz  
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 

 
      a   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  cenę umowną w wysokości: 
 

            - netto ( bez VAT )      - ................................ zł 
            -  podatek VAT 23 %  - ................................. zł  

                 -  brutto                        - ................................. zł  
               ( słownie brutto:  .................................................................................................... ) 
 

 Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót    
  według  cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. 
 
3.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w : 
     w PKO BP I O/Opole nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 
     na konto Wykonawcy w ......................................................................................................... 
     
nr ................................................................................................................................................... 
      w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
 
3.1 Dopuszcza się jedną fakturę końcową oraz jedną faktury przejściową po zatwierdzeniu 
protokołu odbioru częściowego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym. 
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3.2. Dopuszcza  się zmianę ceny jednostkowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany  
podatku VAT  na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie ceny 
jednostkowej brutto rozumie się korektę o kwotę wynikającą z  różnicy  wysokości podatku 
VAT . 

 
§ 2 

 
Umowa będzie zrealizowana w terminie: do 26 października 2012 roku. 

 
§ 3 

  
1.  Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres rękojmi za wady, który 
wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, który zostanie przeprowadzony po 
zakończeniu realizacji całości robót  objętych niniejszą umową. Jednocześnie ustala się okres 
gwarancji który wynosi 36 miesięcy. 
 
2. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………….. zł. 
    Służy ono pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
 
3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  
   zamówienia (po odbiorze ostatecznym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za  
   należycie wykonane o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30    
   dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
 
4. Pozostała część zabezpieczenia (30%) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  
    rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upłynięciu terminu rękojmi. 
 
5.   Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której   mowa w ust 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad. 

 
§   4 

 

 1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za ilość rzeczywiście wykonanych  
      i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków   
     zamówienia. 
 
 2.  Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do   przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Pzp zamówieniami dodatkowymi  rozliczone  zostaną  w ramach oddzielnej umowy 
(umów). 

 
§  5 

 

 Bezpośredni nadzór nad realizacją robót,  w imieniu Zamawiającego, sprawować będzie 
Kierownik właściwego Obwodu Drogowego reprezentujący interesy Zamawiającego przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,  
zasadami wiedzy  technicznej oraz  postanowieniami  niniejszej umowy. 
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 §  6 
1. Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie protokół odbioru ostatecznego robót wraz   
    z zestawieniem wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez   
    Kierownika Obwodu Drogowego w Kotorzu Małym. 
  
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża terminu    
    realizacji robót określonego w  § 2. 

§  7 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy,  sporządza protokół  
    odbioru  robót, który określa sposób i termin usunięcia wad  jakościowych. Protokół   
    podpisują strony umowy. 
 
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego   
    terminu  zakończenia robót. 

§  8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  pieniężne: 
     a)  za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót określonego w § 2 umowy oraz   
          terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   
          umownego  brutto określonego w § 1 umowy   
     b) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od   
         Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 1   
         umowy  . 
 

2. Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w przypadku     
    odstąpienia od  umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % za   
    wyjątkiem przypadku  określonego w pkt. 3 oraz  za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145    
    ustawy Pzp. 
 
    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za   
    wykonanie robót.  
 

3. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni - z winy Wykonawcy , 
    Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć   
    Wykonawcę  karami jak w pkt 1b. 

§   9 

     Wykonawca  jest odpowiedzialny  i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych  
      powstałych w związku  z  zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności   
      cywilnej za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób   
      trzecich – powstałe w   związku z prowadzonymi robotami.   

 

§   10 
 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest    
     wyczerpać drogę  postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do   
      Zamawiającego. 
 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia    
    Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 
    w  terminie o którym mowa w ust. 2  Wykonawca może się zwrócić do właściwego    
    rzeczowo i miejscowo  dla  Zamawiającego  sądu powszechnego. 
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§  11 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności. 
 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było    
    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób  
    trzecich, a w szczególności: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia dot. robót, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taką ilość dni jaka jest niezbędna 
do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego; 

c. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

§  12 
 

Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu  wierzytelności,  
o  którym mowa w art. 509 i następnych   Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§  13 

 

W sprawach nie uregulowanych  postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

 
§  14 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

                  Zamawiający                                          Wykonawca 
 
     .....................................                 ....................................... 
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                                                                                                                                    - wzór - 

KARTA  GWARANCYJNA  
 

sporządzona w dniu ……………………. 
 

1. Zamawiający (przyjmujący gwarancję) : Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu  
                                                                45-082 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 
 
2. Wykonawca (udzielający gwarancji): ………….…………………………………………………… 
 
                                                                 ……………….……………………………………………… 
 
3. Umowa:                    Nr     ….  / R /  12     z dnia    ………………………….. 
 
3. Przedmiot umowy:   

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr  1729 O Luboszyce-Zawada w m. Zawada V etap   

5. Data odbioru końcowego (ostatecznego):  ……………………………………………….………….. 
 

Warunki  gwarancji 
 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy 
odbiorze końcowym. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 
6. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie 
      z  obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;   
b) w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
stwierdzonych  w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania 

przechowuje Zamawiający. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu gwarancji.                 
 
                           Wykonawca                                                          Zamawiający                   
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Tom III 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA     

     

( w wersji elektronicznej – zamieszczona na stronie www.zdp.opole.pl  )  
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Tom IV 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                                                                    
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

( w wersji elektronicznej – zamieszczone na stronie www.zdp.opole.pl  )  
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Tom V 
 

PRZEDMIARY ROBÓT 
 

 

( w wersji elektronicznej – zamieszczone  na stronie www.zdp.opole.pl  )  
 
 
 
 
 


