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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zmianami) prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
na zadanie: 
 

 
 

Remont nawierzchni bitumicznych  
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        (data i podpis kierownika jednostki) 

 
 



 
 

SPIS   TREŚCI   
 
 

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 
 

na  zadanie: 
 

Remont nawierzchni bitumicznych 
 

ROZDZIAŁ  I:    INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Wymienione niŜej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 
1. Oferta przetargowa – Załącznik nr 1. 
 
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
    z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2. 
 
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.  
    1 i 2    ustawy - Załącznik nr 3. 

 
4. Projekt umowy – Załącznik nr 4. 
 
5. Przedmiar robót - Załącznik nr 5 
 
6. SST - Załącznik nr 6 
 
7. Wykaz dróg przewidzianych do remontu - Załącznik nr 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
R O Z D Z I A Ł   I 

 
INSTRUKCJA   DLA  WYKONAWCÓW  

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

 

Remont nawierzchni bitumicznych 
 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych Warunków 
Zamówienia, z wyłączeniem: kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu 
oraz sposobu oceny ich spełnienia.  

 
5. UŜyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy, mają następujące 

znaczenie: 
a) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 
c) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.   

 
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       

 



 
2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10, ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). 
 
3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Remont nawierzchni bitumicznych 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

3.2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych obejmuje: 

1. remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną, 

2. remont cząstkowy emulsją i grysami, 

3. naprawę przełomów, 

4. remont cząstkowy-nakładka, 

5. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.  

3.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania: 

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, 
zamkniętymi z mechanicznym obcięciem krawędzi – 422,500 t 

- zamknięcie emulsją asfaltową przy uŜyciu grysu kamiennego frakcji 2-5. Ilość 
kruszywa 8,0dm3/m2 , powierzchni wyremontowanych masą mineralno-asfaltową – 
1760,000m2 

- remont cząstkowy nawierzchni  bitumicznych przy uŜyciu emulsji asfaltowej i grysów 
z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera. Rodzaj remontu nawierzchni – 
wyboje o głębokości 1,5cm – 2410,000 m2 

- przebudowa przełomów - 300 m2 
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, 

grysami kamiennymi 10,0dm3/m2 o wym. 5-8mm, transport kruszywa samochodem 
samowyład. do 5t – 10000,000m2  

- remont cząstkowy-nakładka - 500 m2 
 

 
 
Dla naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dysponować                                 
minimum czterema brygadami roboczymi wyposaŜonymi w odpowiedni sprzęt.  
 

 

 

 



3.4. Prace remontowe naleŜy prowadzić z zachowaniem przejezdności dróg, przy 
zapewnieniu bezpiecznych warunków ruchu drogowego, poprzez odpowiednie oznakowanie 
robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3.5. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony został 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
3.6. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, Ŝe materiały dostarczane do remontów są 
niezgodne z odpowiednimi normami, Wykonawca zostanie obciąŜony karami zgodnie 
z umową.  
   
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie naleŜy zrealizować w dwóch etapach: 
I etap: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2008r. 
II etap od 15.09.2008r. do dnia 15.10.2008r. 
 
5. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Sposób oceny spełniania warunków: 
 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ - dołączonych do oferty przez 
Wykonawcę. 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.  
 
6. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 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 (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami). 
 

 
 



6.1.Wymagane dokumenty 
 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów: 
 

a)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
   z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  –  Załącznik Nr 2, 

 
   b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia  
      przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  
      publicznych   –  Załącznik Nr 3, 
 

c)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, 
 

   2. Wypełniony formularz OFERTY – Załącznik Nr 1, 
   Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  
   wykonanie powierzy podwykonawcom.  
 

  3. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4, 
 
  4. Harmonogram wykonania robót dla kaŜdej brygady osobno. 
 

    JeŜeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
    wybrana, zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  
    publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   
 
6.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) 

 
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ich oferta 
musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych  
    przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,  
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym  
   i upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 
3. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich  
   Wykonawców występujących wspólnie, 
4. kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu  
   z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania,  
   określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5. wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na  
     „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące  
     Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane  
     pełnomocnika, 



6. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę 
tych podmiotów; natomiast informacje, zaświadczenia i oświadczenia winny być złoŜone 
przez kaŜdy podmiot. 

 
JeŜeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast w/w dokumentów 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 wyŜej, 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. 
 
7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO   
    Z  WYKONAWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń 
    LUB  DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO   
    POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
 
7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej. 
 
7.3. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą  
         faksu musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości 
         uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały  informację za pomocą faksu.  
 
 7.4.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
         zamawiającego jest: 

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 
 
7.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
9. TERMIN  ZWI ĄZANIA  OFERT Ą 
 
Wykonawca jest związany  ofertą  przez  okres  30  dni..   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



 
10. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
10.1.Wymagania i zalecenia ogólne 
 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem poniŜszych zasad: 
 
1. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony druk „oferta” stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ, 
c) parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 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.  

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.  
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym    
    formularza ofertowego.  
5. Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć  
    dokumenty wymienione w SIWZ. 
6. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  
    niewaŜności.   
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela  
    Wykonawcy.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi  
    być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  
8. Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, 
b) parafy na załącznikach do oferty, 
c) parafy w miejscu, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

9. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności  
    informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego  
    reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z  
    odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  
10. Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.  
    Dokumenty te muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
11.Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę 
     podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza  za zgodność z oryginałem   
     dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy i  
     podpisy złoŜone na  stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii  
     muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie oferty. 
12.PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwałe złączone, a wszystkie strony oferty  
     wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna  
     rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.   
13. Oferta powinna być złoŜona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach – 
wewnętrznej i  zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na 
adres: 
 



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

OFERTA  
Przetarg nieograniczony na: 

 
Remont nawierzchni bitumicznych 

Nie otwierać przed dniem 03.03.2008r. godz. 915 

 

14. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyŜej, musi być opisana nazwą 
i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 
15. Wykonawca moŜe złoŜyć jedna ofertę.  
16. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. 
17. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
10.2 Zmiany i wycofanie oferty 
 
1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
2. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad, jak 
składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej, odpowiednio 
oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się 
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak 
wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.  
 
4. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
5. Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który  
    wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną  
    dołączone do oferty. 
 
6. Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po  
    stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złoŜoną ofertą, koperty wewnętrzne  
    ofert nie będą otwierane.  
 
10.3. Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
 
Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia 
przeciwko zamawiającemu.  
 
Oferta zostanie odrzucona jeŜeli: 
 
1. jest niezgodna z ustawą, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 



      3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu    
           nieuczciwej konkurencji, 

4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie  
    art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  
     poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
11. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I OTWARCIA OF ERT 
 
11.1.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 
       38-400  Krosno, ul. Bieszczadzka 1 , pok. 613.  
 
11.2. Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2008r. o godz. 900  
 
11.3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone oferentowi nie  
        otwarte,  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
11.4. Oferty zostaną otwarte przez członków Komisji przetargowej w dniu 03.03.2008r.  
         o godz. 915 w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,  
         38 – 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 601. 
 
11.5. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
11.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
 
11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza         
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
11.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
 
11.9. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom, którzy 
nie byli obecni przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek. 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
12.1. Oferowaną cenę naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
12.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat  
         związanych z realizacją zamówienia. 
 
12.3. Cenę naleŜy podać zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza  
         ofertowego. 
 



12.4. 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).   
 
12.5. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający 
poprawi je zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
12.6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie 
polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.   
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  
 
13.1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 
13.2. Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty, nie  
         podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają  
         odrzuceniu. 
13.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niŜej  
         podanymi kryteriami i ich wagami: 
       
OFEROWANA  CENA  - waga kryterium  
 

cena  przedmiotu zamówienia   - 100% 
 
13.4. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – waŜne. 
13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , spośród ofert nieodrzuconych – waŜnych,  
         zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia. 
13.6. 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 
Oferta z najniŜszą oferowaną ceną  „Cmin ” otrzymuje:  n = 100 x 100 % = 100 pkt. 
KaŜda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą  
z wyliczenia wg wzoru:  n = Cmin : C x 100  = ..... pkt. 
 
Cmin – najniŜsza oferowana cena 
C      - cena badanej oferty 
n     - liczba uzyskanych punktów  
 
W przetargu zwycięŜy oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyŜszą liczbę punktów 
i spełni wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz będzie zgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 
 
14. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  
SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 



14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację 

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

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w pkt 14.1. , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.   
14.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO W ZÓR 
UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 
 
16.1.Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik do SIWZ 
i winien być zaakceptowany przez Wykonawcę. 
 
16.2.JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 
wymagania oraz, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 
 
16.3.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, w 
terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 
później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.  
 
16.4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wybranego wykonawcę. 
 
16.5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 



17. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze uregulowane w dziale VI – Środki ochrony 
prawnej Prawa zamówień publicznych, w artykułach 179 - 183.  
 
18. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
19. MAKSYMALN Ą LICZB Ę WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY 
ZAWRZE UMOW Ę RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE 
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
    UZUPEŁNIAJĄCYCH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT. 6i 7 LUB    
    ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4 , JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE 
    UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń 
 
Zamawiający nie przewiduje stosowanie w/w zamówień uzupełniających   
 
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADA Ć OFERTY 
WARIANTOWE, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNET OWEJ 
ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA  
POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą 
 
www.republika.pl/pzdhtml       

e-mail:pzdkrosno@pro.onet.pl  

 
23. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCA, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH 
OBCYCH 
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN). 
Niedopuszczalne jest podawanie cen  w innych walutach, nawet z zastrzeŜeniem przeliczenia 
na złote według jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).   
 
24. POSTĘPOWANIA DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej 



 
25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu. Jednocześnie informuje, Ŝe 
opłata za przekazanie specyfikacji wynosi 15,00zł plus koszty przesyłki. 
 
26.  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 
 
26.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed 
terminem składania ofert.  
 
26.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.   
 
26.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami 
wskazanymi w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
27. UNIEWAśNIENIE  POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeŜeli : 

27.1. Nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu  
 
27.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą  Zamawiający moŜe  
 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
 
27.3.W przypadkach jeŜeli wezwani wykonawcy do ponownego złoŜenia ofert (poprzednio 
złoŜone oferty o takiej samej cenie), złoŜyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
 
27.4.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , Ŝe prowadzenie postępowania lub   
 wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było wcześniej  
 przewidzieć , 
 
27.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
27.6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców,  zgodnie z art. 93 pkt 3 - podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne .  
 
29. WNOSZENIE I ROZPATRYWANIE PROTESTU 
 
29.1. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
29.2. 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.  
 
29.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe postanowień SIWZ wnosi się w terminie 
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
 
29.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
 
29.5. Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień 
SIWZ oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia 
ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów 
na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego 
oddalenie. 
 
29.6. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego 
protestu  lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.  
 
 
30. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZ Ą SPECYFIKACJĄ 
ZASTOSOWANIE MAJ Ą PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń 
PUBLICZNYCH I PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA ICH POD STAWIE. 
 
 
 Sporządził:                                                                                      Zatwierdził:
        
Maria Bukowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
(pieczęć  Oferenta) 
 

OFERTA   PRZETARGOWA  
          
POWIATOWY ZARZ ĄD DRÓG  
38-400 KROSNO,  
ul. Bieszczadzka 1 
 
        Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

Remont nawierzchni bitumicznych 
 

1. Oferujemy  wykonanie  robót  objętych niniejszym  zaproszeniem  za  cenę (brutto): 
 

  1.1. za wbudowanie 1 tony masy mineralno-asfaltowej ................................. zł/tonę  
 
  (brutto); słownie:  ............................................................................................... 

 
  1.2. za zamknięcie remontów przy pomocy emulsji i grysów ................................. zł/m2  
 
(brutto);  słownie ............................................................................................................. 
             
 1.3. za 1m2 remontu emulsją asfaltową i grysem bazaltowym .......................... zł/m2  
 
(brutto); słownie .......................................................................................................................... 
       
1.4. za 1m2 dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ...................... zł/m2  
 
(brutto);  słownie .......................................................................................................................... 
       
1.5. za 1m2 nakładki ................................ zł/ m2 (brutto);  
 
słownie: .......................................................................................................... 
 
1.6. likwidacja przełomów ............................. zł/m2 (brutto);  
 
słownie: ................................................................. 

       
2. Oświadczamy, Ŝe w  cenie oferty  zostały  uwzględnione wszystkie koszty  wykonania  

zamówienia.  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  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. 
 
5. Przedmiot zamówienia wykonamy Sami / z  udziałem  Podwykonawców/ jako      
Konsorcjum                       (właściwe  podkreślić). 
......................................................................................................................................... 
                                                 (wpisać, którą część wykonuje podwykonawca) 
 
6. Dokumenty dołączone do oferty powinny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii  
    poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
 
7.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 
 
  a) .................................................................................................................. 
  b) .................................................................................................................. 
             c) .................................................................................................................. 
  d) .................................................................................................................. 
  e) .................................................................................................................. 
  f) .................................................................................................................. 
  g) .................................................................................................................. 
  
Na  kolejno ..........  ponumerowanych  stronach  składamy  całość  oferty. 
 
 
 
..................... dnia ................. 
 
                                                                                ...................................................................... 
                                                                  (pieczęć i podpis 
                                                                                                      upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie  
  

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego  oraz art. 22 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zmianami). 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 

Remont nawierzchni bitumicznych 
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 do SIWZ 
 

Oświadczenie 

 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania w myśl art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, 
poz. 1163 z późn. zmianami) 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 

Remont nawierzchni bitumicznych 
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 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami). 
 
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 do SIWZ 
 

 

U  M  O  W  A    Nr ........   (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  
 
a  Firmą ....................................................................................., działającą 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 

Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni bitumicznych. 
Szczegółowy zakres robót objętych umową zawarto w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowiącymi integralną część umowy.  
 

§ 2 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości określonej 
ofertą Wykonawcy – oferta w załączeniu.  

2. Maksymalna wartość umowy nie moŜe przekroczyć kwoty ............... zł (brutto); słownie: 
.............................................................................. 

3. Kwota podana w ust. 1 nie moŜe ulec zwiększeniu. 
 

§ 3  
 

1. Zamówienie naleŜy zrealizować w dwóch etapach: 
I etap: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2008r. 
II etap od 15.09.2008r. do dnia 15.10.2008r. 
 
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, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 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 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 protokołów odbioru 

robót, podpisanych przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron w terminach 
określonym w § 3 ust.1.  

2. W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności 
odbioru końcowego kaŜdego z etapów, ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru.  

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego kaŜdego z 
etapów, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru 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, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. 

 
§ 8 

 
1. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu kaŜdego z etapów dwoma fakturami 

wystawionymi na podstawie podpisanych przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołów 
odbioru. 



2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niŜ w terminie 7 
dni, od daty  zatwierdzenia odbioru robót. 

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

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

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 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 
2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

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 pisemnie 
lub telefonicznie, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej 
stwierdzenie. 

4. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
5. 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, albo nie usunie je w terminie ZAMAWIAJĄCY 
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY.  

6. ZAMAWIAJĄCY moŜe dochodzić roszczeń takŜe po upływie okresu gwarancji 
niezaleŜnie od rękojmi, jeŜeli reklamował przed upływem tych terminów. 

 
§ 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 lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi – 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. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego       
zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

4. 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. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, 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 

 
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. 
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 rozstrzygane będą 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   


