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Rozdział  I 

 
INSTRUKCJA   DLA  WYKONAWCÓW  

 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w krośnie działając w oparciu o przepisy  ustawy  prawo zamówień 

publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla - Lubatowa 
 

1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o "ustawie", naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  

 
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo  traktował  wszystkie podmioty 

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, 
według reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie 
pisemnej. 

 
3. Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej specyfikacji, podane  są wyłącznie  

w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 
sposób  ani  udostępniane  osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

 
4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŜąca. 

 

1.  ZAMAWIAJ ĄCY:  

POWIATOWY ZARZ ĄD DRÓG W KROŚNIE  

Adres :  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Tel. : /0-13/ 43-75-796   

Fax.: /0-13/ 43-66-027       

NIP  684 – 21 – 54 - 209 
 

www.republika.pl/pzdhtml 

e-mail:pzdkrosno@pro.onet.pl  

 

 

 

 

 



  

 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z 
zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla – Lubatowa 
 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7 – Roboty w zakresie 
nawierzchni dróg 

 
3.1.Zamówienie w szczególności obejmuje wykonanie 2 – ch odcinków nawierzchni: 
  
I – odcinek km 3+130 do 3 + 490 
- uzupełnienie poboczy, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa wiąŜąca  
gr 2 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna gr. 3 cm  na 
długości  360 mb szer. 5,0 m. 
 
II – odcinek km 3+800 do 4+600 
- uzupełnienie poboczy, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa wiąŜąca  
gr 3 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralna gr. 4 cm  na 
długości  800 mb szer. 4,0 m. 
 
3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: 
    a) dokumentacja techniczna 

  b) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 
  c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ wszystkie prace i obowiązki wykonawcy 
wymienione we wzorze umowy. 
 
3.4. Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami  
    technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką inŜynierską. 
 
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY 

ZAWRZE UMOW Ę RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE 
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
 



  

Zamawiający przewiduje stosowanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 pkt.6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
 
7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH O RAZ 
MIINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY 
WARIANTOWE< JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE  
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 
8. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
9.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
 
 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 
8. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2007r. 
 
9. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
9.1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia  
      z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 
 
9.2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
        i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
9.3. spełniają następujące warunki szczegółowe: 
 
Wykonawca musi udowodnić, Ŝe posiada potencjał sprzętowy (własny lub przez dzierŜawę, 
wynajem umowę kupna lub w inny sposób) w pełni sprawnych jednostek sprzętu potrzebnych do 
wykonania  zamówienia.   

 
Typ i charakterystyka sprzęt 

 

Minimalna wymagana 
liczba jednostek (szt) 

 

SPRZĘT 
 

1. Równiarka min. 100 KM 
2. Ładowarka o poj. łyŜ. min. 2,5 m3 
3. Walec wibracyjny min. 12 t 
4. Ubijak  spalinowy  200 kg 
5. SpręŜarka pow. spalinowa  
6. Walec  statyczny ogumiony min. 10 t 
7. Rozcielacz do bitumu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



  

8. Skrapiarka samojezdna lub ciągniona 1500 dm3                        1 
 
 

 

ŚRODKI  TRANSPORTU 
 

   

1. Samochody  samowyładowcze  min. 5 t 
2. Samochody dostawcze min. 0,9 t 

1 
1 

 

Wykonawca moŜe takŜe wymienić alternatywny sprzęt, proponowany  przez  siebie  dla  danych 
robót oraz dołączyć uzasadnienie swojej propozycji. 
Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. 
 
Sposób oceny spełniania warunków: 
 
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny 
potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści załączonych 
dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ Wykonawca spełnia 
wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie moŜliwe po upływie 
terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać 
Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.  
Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 
Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. 
 
10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU :  
 

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane. 
 

10.1.Wymagane dokumenty: 
 
   a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22  
      ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Załączniki 
      nr 2 i 3, 
 

b)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
   działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  
   lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niŜ  
  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 



  

 
c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego  
    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
d)Wypełniony formularz OFERTA – Załącznik nr 1, 
 

   e)Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeŜeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie  
      o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 
 

f)UpowaŜnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych  
    z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione  
    do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 
 
UWAGA : UpowaŜnienie naleŜy załączyć tylko wówczas, jeŜeli osoba lub osoby podpisujące 
ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. 
 
 g)Wykaz wykonanych zamówień tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu ostatnich 5 lat  
    przed dniem wszczęcia postępowania o charakterze i złoŜoności odpowiadającej  
    przedmiotowi zamówienia – Załącznik nr 4, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca  
    wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane  
    naleŜycie (np. referencje). 
 

    h) Wykaz personelu na formularzu stanowiącym załącznik nr 5, odpowiedzialnego za realizację  
        zamówienia z udokumentowaniem jego kwalifikacji (kopie uprawnień osób przewidzianych    
        do kierowania robotami) z  podaniem: 

- imienia, nazwiska oraz przewidzianej do pełnienia funkcji na budowie,   
- wykształcenia i specjalności (dyplom), 
- rodzaj  i  numer  uprawnień  budowlanych;   
- ilość lat praktyki w charakterze Kierownika budowy lub Kierownika robót;   
- wykaz zrealizowanych robót z podaniem pełnionej funkcji i krótkiej charakterystyki  
   obiektu. 
 

    i)Wykaz  sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia na  formularzu  stanowiącym 
        załącznik  nr 6.  
 

  j) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 7, 
 

JeŜeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.10 składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe : 
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10, zastępuje się je 



  

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złoŜą dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawca zobowiązany 
jest do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów, a informacje, 
zaświadczenia i oświadczenia winny być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
 
 
11. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO   
    Z  WYKONAWCAMI  
 
11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  
         wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.   
 
11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem  
         formy pisemnej. . 
 
11.3. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą  
         faksu powinny być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości 
         uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały  informację za pomocą faksu.  
 
 11.4.  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
           zamawiającego są: 
          w sprawach technicznych zamówienia   - p. Marek Pepera,      tel. (0-13) 43-75-797 
          w sprawach organizowanego przetargu – p. Maria Bukowska, tel. (0-13) 43-75-791 
 
12. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 
13. TERMIN  ZWI ĄZANIA  Z  OFERT Ą 
 
Wykonawca jest związany  z  ofertą  przez  okres  30  dni  od  terminu  składania ofert .  
 
14. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany 
jest do przygotowania i złoŜenia oferty w następujący sposób: 
 
14.1.Oferta musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a treść oferty musi 
odpowiadać treści SIWZ. 
 
14.2.Ofertę stanowi: 
a)wypełniony druk „oferta” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 
b)wszystkie dokumenty wymienione w dziale 10 SIWZ, 
c)parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, 
d)pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby 
ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 



  

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 
14.3.Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty 
złoŜone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
Wykonawcę.  
 
14.4.Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, 
w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
14.5.Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być trwale spięte, 
ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 
występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.  
 
14.6.KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
 
14.7.Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
14.8.Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
14.9.Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które 
będą zaadresowane do Zamawiającego na adres podany na wstępie i posiadające następujące 
oznaczenia: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie   
ul. Bieszczadzka 1 38 – 400  Krosno 

OFERTA  
Przetarg nieograniczony na: 

 
 Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla – Lubatowa 

 
Nie otwierać przed 08.05.2007 r. godz. 915 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy. 
Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
    
14.2 Zmiany i wycofanie oferty 
 
a)Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać,  
pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana  
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, 
 
b)Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
naleŜy opatrzyć napisem ZMIANA, 
 
c)Zawiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to zawiadomienie naleŜy 
opatrzyć napisem WYCOFANIE. 



  

 
 
 
14.3 Zawartość oferty 
 
Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w pkt. 10 SIWZ "Informacja o oświadczeniach  
i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy ", Wykonawcy przedkładają w  przedstawionej 
tam kolejności. 
 
14.4 Kryteria powoduj ące odrzucenie oferty 
 
Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Oferta zostanie odrzucona jeŜeli: 
 
 a)jest niezgodna z ustawą, 
 
 b)jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 
 

        c)jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu    
           nieuczciwej konkurencji, 
 

  d)zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
 
  e)została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
 
  f)zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie  
    art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
 
  g)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  
     poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
 
  h)jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
15.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 
 
15.1Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,  
      38-400  Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613  
 
15.2. Termin składania ofert upływa dnia  08.05.2007 r. o godz. 900  
 
15.3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 15.2. zostaną    
zwrócone oferentowi nie otwarte  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
16. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 
 
16.1.Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
08.05.2007 r. o godz. 915  w siedzibie Zamawiającego, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 
38 – 400 Krosno ul. Bieszczadzka 1, pok. 601 
 
16.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
 



  

16.3.Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, terminu 
wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie. 
 
16.4.Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, 
jednak wyłącznie na ich wniosek. 
 
17.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 
 
17.1. Oferowaną cenę naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
17.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat  
         związanych z realizacją zamówienia. 
 
17.2. Cenę naleŜy podać zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza  
         ofertowego. 
 
17.3. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN). Niedopuszczalne jest 
podawanie cen  w innych walutach, nawet z zastrzeŜeniem przeliczenia na złote według 
jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).   
 
17.4. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je 
zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
17.5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.   
 
18. OKREŚLENIE  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT 
 
18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie warunków: 
     
OFEROWANA  CENA  -  waga kryterium - 100 %; 
 
18.2. W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  rozpatrywanym  i  ocenianym  Wykonawcom  
przyznawane  będą  punkty  za  powyŜsze  kryterium  według  następujących  zasad: 
 
 OFEROWANA CENA                        
             
Maksymalna ilość moŜliwych do uzyskania punktów :    100 PKT 
1. Oferta z najniŜszą oferowaną ceną  „Cmin ” otrzymuje:  n = 100 x 100 % = 100 pkt. 
2. KaŜda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą  
    z wyliczenia wg wzoru:  n = [Cmin : C] x 100 x 100 %  = ..... pkt. 
 
19.  INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć    

          DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W   
 SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 
 



  

20. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOS TANĄ  
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY 
 
Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ i winien 
być zaakceptowany przez Wykonawcę. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą. JeŜeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 
 
21.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH   OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH   

WYKONAWCY  W  TOKU  POST ĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO 

 
21.1.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 
 
21.2.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, 
Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 
 
21.3.Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej lub na 
stronach portalu internetowego Urzędu. 
 
21.4.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
 
21.5.Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. 
 
21.6.Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
 a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
 
21.7.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu 
ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie 
uznaje się za jego oddalenie. 
 
21.8.Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, 
który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w 
wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza równieŜ na stronie 
internetowej, na której jest udostępniona. 
 
21.9.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy. 
 
22.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
22.1.Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeŜeli : 



  

a) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu  
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą  Zamawiający moŜe  
 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,  
c)w przypadkach jeŜeli wezwani wykonawcy do ponownego złoŜenia ofert (poprzednio złoŜone 
oferty o takiej samej cenie) , złoŜyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie , 
d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , Ŝe prowadzenie postępowania lub   
 wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było wcześniej  
 przewidzieć , 
e)postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
22.2.O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia , podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne .  
 
 
 
 Sporządził:                                                                      Zatwierdził  
      
Maria Bukowska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Załącznik 1 
 
(pieczęć  Oferenta) 
 

OFERTA   PRZETARGOWA  
          
 
POWIATOWY ZARZ ĄD DRÓG W KROŚNIE  
38-400 KROSNO,  
ul. Bieszczadzka 1 
 
         
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla – Lubatowa 
 

Oferujemy  wykonanie  robót  objętych niniejszym  zaproszeniem  za  cenę: 
 

      netto ...............................zł.  
      słownie ........................................................................................................................................ 
      ..................................................................................................................................................... 
      plus  podatek VAT ..........................zł. 
      słownie ........................................................................................................................................ 
      ..................................................................................................................................................... 
      co  łączne  stanowi  kwotę  brutto ................ zł. 
      słownie ........................................................................................................................................ 
      ..................................................................................................................................................... 
 

1. Oświadczamy, Ŝe w  cenie oferty  zostały  uwzględnione wszystkie koszty  wykonania  
zamówienia, jak  równieŜ  zakresy i ilości  robót  zgodnie z  zasadami  wiedzy  technicznej  
i  przepisami  prawa.   
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp i art. 5-17 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
3.   Oświadczamy,  Ŝe     uwaŜamy   się   za   związanych   niniejszą   ofertą   na   czas wskazany  
w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia. 
 

4.   Oświadczamy,  Ŝe    przeprowadziliśmy   wizję  lokalną  na  terenie  realizacji robót. 
 

5. Roboty budowlane objęte zamówieniem  wykonamy Sami/z  udziałem  Podwykonawców/ 
/jako  Konsorcjum/ (właściwe  podkreślić) w terminie do dnia .................................... . 
 
6. Udzielamy gwarancji na roboty wykonane w przedmiocie zamówienia na okres     
................................ licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
 
7.  Oświadczamy, Ŝe  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  umowy, które zostały  zawarte   
w  Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia  i nie  wnosimy  Ŝadnych  uwag, a w  



  

przypadku wyboru  naszej  oferty  zobowiązujemy się do zawarcia  umowy w  miejscu  
i  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego. 
 
 
 
 
8.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 
 
  a) .................................................................................................................. 
  b) .................................................................................................................. 
             c) .................................................................................................................. 
  d) .................................................................................................................. 
  e) .................................................................................................................. 
  f) .................................................................................................................. 
             g) .................................................................................................................. 
  h) .................................................................................................................. 
             i) .................................................................................................................. 
  
 
Na  kolejno .....  ponumerowanych  stronach  składamy  całość  oferty. 
 
 
 
 
............................... dnia ................. 
 
                                                                                ......................................................... 
                                                                                 (pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 

 

Oświadczenie  
 

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego  oraz art. 22 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177  
z późn. zm./. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla - Lubatowa 
 

ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 1 ), 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe  dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 2), 
3) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej  wykonanie  zamówienia 

(art. 22 ust. 1, pkt 3), 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i nie wnosimy zastrzeŜeń 
6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 
 
 
 
 
 
     

Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3 
 
 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania myśl art. 24 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177  
z późn. zm./. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla – Lubatowa 
 

ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 
 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), który mówi, Ŝe: 
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego, 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 



  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy  
z zastrzeŜeniem  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili  
się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 

 
 
 
 
Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

 



  

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 
 
 
 
Nazwa i adres........................................................................................................................... 
 
Oferenta .................................................................................................................................. 
 
 

WYKAZ  WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH 5 LAT   
PODOBNYCH  ROBÓT  W PRZEDMIOCIE  

ZAMÓWIENIA  
 

Składając ofertę w przetargu: 
   Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R Dukla - Lubatowa 

 
oświadczam, Ŝe moja firma  zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia 
o charakterze, złoŜoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 
 

CZAS REALIZACJI RODZAJ 
ZAMÓWIENIA 

Całkowita 
wartość Początek Zakończenie 

NAZWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

     

 
 
Uwaga: Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty stwierdzające jakość wykonanych 
świadczeń. 
 
  
 
....................................... dn. .................................. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 5 
 
 
 
Nazwa i adres........................................................................................................................... 
 
Oferenta .................................................................................................................................. 
 

WYKAZ PERSONELU 
 

Kierownictwo firmy  
 
Lp. Nazwisko i imię Aktualne stanowisko Lata doświadczeń w 

firmie 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 
 

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia 
 
 
Lp. Stanowisku 

( funkcja) 
Nazwisko 
 I imi ę 

Rodzaj 
uprawnień 

Nr uprawnień 
zawodowych   

StaŜ pracy 
ogółem 

1. Kierownik budowy     

2. Kierownicy robót: 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

    

3. Majstrowie  
..................................... 
...................................... 
...................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
...................................... 
..................................... 
..................................... 

    

 
................................., dn. ......................... 



  

 
                                                                                               .................................................. 
 
                                                                                   ( podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 
 
 
Załącznik Nr 6 
 
Nazwa i adres........................................................................................................................... 
 
Oferenta .................................................................................................................................. 
 

WYKAZ SPRZĘTU 
 
Składając ofertę w przetargu .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
oświadczam , Ŝe moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu: 
 

Wyszczególnienie ( TYP,MODEL) Ilość sztuk Wydajność Rok 
produkcji 

Forma 
władania2 

A. SPRZĘT     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
B. ŚRODKI TRANSPORTU     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Na potwierdzenie powyŜszego załączamy następujące dokumenty: 3 
a) ................................................................................. 
b) .................................................................................. 
c) .................................................................................. 
d) .................................................................................. 
 
..............................................., dn. ............................... 
 
                                                                                           Podpisano: 
                                                                            ............................................................... 



  

                                                                              ( podpis  upełnomocnionego przedstawiciela) 
 
2 Określić , czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy teŜ wynajęty, dzierŜawiony, lub uŜyczony 
3 Załączyć wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, Ŝe w/w jednostki sprzętu są w 
dyspozycji oferenta 
 
 
Załącznik Nr 7 

 
U  M  O  W  A    (projekt)    

 
 

zawarta w Krośnie w dniu ......................... pomiędzy  Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, 
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiaj ącym” , reprezentowanym  przez: 
 
Marek Pepera   -   Kierownik  PZD  
 
a  ................................................................................................, działającym na podstawie wpisu 
do ............................................................ pod nr  ..........................., zwanym dalej w tekście 
niniejszej umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym  przez: 
 
..............................           -      ...................................... 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego  została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbudowa  nawierzchni  drogi  powiatowej  nr  1999R 
Dukla – Lubatowa”. Szczegółowy zakres robót objętych umową zawarto w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robót. Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia stanowi integralną część umowy.  
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: 
netto: ........................zł 
VAT: ....................... zł 
ogółem brutto: ....................zł (słownie: ......................................................................................) 
 
2. Kwota podana w ust. 1 nie moŜe ulec zwiększeniu. 
 

§ 3  
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową 
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  .........................   

2. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku zagroŜenia 
terminu wykonania. 

 
§ 4 

 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, normami państwowymi i branŜowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami 
przewidzianymi dla tego rodzaju robót.   



  

2. WYKONAWCA nie moŜe, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zlecić wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy osobom trzecim. 

 
 
 
 

§ 5 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się:  
a) zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi 

roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji, 
b) zabezpieczyć pod względem bhp i ppoŜ. miejsca wykonania robót oraz miejsca 

składowania materiałów – zgodnie z przepisami, 
c) przedmiot umowy wykonać z własnych materiałów, 
d) w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie 

urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieŜąco usuwać odpady i śmieci  
w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

e) zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) 
przed kradzieŜą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu, 

f) realizować przedmiot niniejszej umowy z naleŜytą starannością, nie dopuszczając do 
jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego terenu robót. 

g) Po zakończeniu robót, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z 
winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich 
usunięcia, 

 
§ 6  

 
1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest: 
  Inspektor nadzoru – ....................................... 
2.  Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest: 
            Kierownik budowy – ............................................   

 
§ 7 

 
1. Przyjęcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót 

podpisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron w terminie określonym w § 3 
ust.1.  

2. W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru 
końcowego, niŜ wskazany w § 3 ust.1, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego. 

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, 
WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po 
stwierdzeniu braku zastrzeŜeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu 
wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru. 

4. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót. 
 

§ 8 
 

1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy 
przelewem na konto WYKONAWCY, wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty jej 
otrzymania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikłych z winy WYKONAWCY. 



  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
4. WYKONAWCA nie moŜe bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności 

na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 
5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z naleŜnego WYKONAWCY 

wynagrodzenia. 
 

§ 9 
 
1. Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi:  

.............................. licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia 

ZAMAWIAJĄCY moŜe: 
a) obniŜyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości  uŜytkowej i 

technicznej, jeŜeli wada umoŜliwia uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem,  

b) Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując 
prawo Ŝądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania 
przedmiotu umowy, jeŜeli wada uniemoŜliwia uŜytkowanie przedmiotu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

3. O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie                  
lub telefonicznie, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej 
stwierdzenie. 

4. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym równieŜ ustalony 
zostanie termin usunięcia wad. 

5. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
6. WYKONAWCA nie moŜe odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu  

na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia 
wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY.  

7. W przypadku niestawienia się WYKONAWCY, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
ZAMAWIAJĄCY dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się 
obowiązującym, i prześle jego treść na adres WYKONAWCY wskazany w umowie. 

 
§ 10 

 
1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy   brutto 
za kaŜdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wartości 
umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego  
      zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego       

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych. 
 

§ 11 
 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 



  

§ 12 
 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia..  
 

§ 13 
 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny  
właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 14 

 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.   
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
 
 

 
 


