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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim 

Ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                         

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych               

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019) – dalej p.z.p. na  „Przebudowa drogi powiatowej  nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 

km (km 5+270 – 7+080) Gmina Lubomierz, Powiat Lwówecki. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski 

Nr postępowania:  SI. 222-6/21 

 
Zatwierdził 

Marek Makowski 

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych 

w Lwówku Śląskim 

/-/ 

 

 

 Lwówek Śląski,  maj  2021 r. 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski


 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski 

ul. Szpitala 4 

Tel.: (75)644-28-72, fax (75)644-28-72 

e-mail:  zamowienia@zdp.com.pl 

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski 

Godziny pracy: 7.00 – 15.00  od poniedziałku do piątku. 

II.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku      Śląskim  

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  wiązanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

   7)  posiada Pani/Pan: 

   a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy 

skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
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Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                                    

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                        

z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków,                         

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8)   nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

III.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

         2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 

ustawy p.z.p.   

4.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 



 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94 p.z.p. 

8.  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

     -    Biuletyn Zamówień Publicznych, 

     -  Strona internetowa postępowania na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski. 

Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego : SI.222-6/2021 

IV.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej 

nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (w km 5+270-7+080). 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.31.42-6   Roboty w zakresie naprawy dróg. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających 

na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia. 

V.   WIZJA LOKALNA 

1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

VI.   PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 

wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 3 miesiące od podpisania umowy (wykonanie  i zgłoszenie do odbioru 

końcowego). 

 2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
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załącznik nr 8 do SWZ. 

VIII.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU     

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których 

mowa w art 108 ust 1 pkt 1-6 i art 109 ust. 1 pkt.4 i pkt.6 ustawy Pzp. Którzy spełniają warunki, o których mowa 

w art 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.  

 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.  

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. 

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.  

 zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku: 

a) musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną 
osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej,  

b) musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa  
zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie , 
przebudowie, odbudowie lub budowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej i długości nie 
mniejszej niż 0,5  km.  

c) musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.  
- układarka do układania  mieszanek mineralno-bitumicznych – 1 szt. 
- skrapiarka do bitumu – 1 szt. 



 

- koparko - ładowarka – 1 szt. 
- walec stalowy – 1 szt. 

 
3. Zgodnie z art 118 ust 1 ustawy  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                   

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesienie do konkretnego zamówienia, 

lub  jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

4. Zamawiający oceni zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi  w opisie przedmiotu 

zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia – na podstawie oświadczenia zawartego                    

w treści oferty. 

5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych 

oświadczeniach . 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art 108 ust. 1  pkt ustawy PZP. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie  Wykonawcy na podstawie art 109 ust 1 pkt 4 i    pkt 6 

ustawy Pzp, 

2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidacje, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 

sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury, 

2.1.  jeżeli występuje konflikt interesu w rozumieniu art 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w 

inny sposób niż przez wykluczenie 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 1.  Do formularza oferty  - Załącznik nr 1  do SWZ,  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1.1.  kosztorys ofertowy, - Załącznik nr  9 do SWZ. 

1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz                

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, 
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1.3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym  mowa 

w ust 1 pkt 1.1 składa każdy z wykonawców. 

1.4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                               

w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą do złożenia,                                      

w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio                         

w zakresie:   

 zdolności technicznej lub zawodowej; 

2.1. wykaz osób  - Załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego,  

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrola jakości lub kierowani robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, upewnień, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnego do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                             

o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi 

przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie budową lub robotami 

budowlanymi, w tych częściach zamówienia, w których zamawiający określa taki warunek udziału w postępowaniu, 

zamawiający uznaje uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1202, z póżn. zm) oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących [przepisów prawnych. 

Zgodnie z art. 12a ustawy – Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art 12 

ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, mogą równie wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 215r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 2018r. Poz. 2272, z późn. zm). 

2.2. wykaz robót budowlanych  załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat, przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały  wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robot zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź 



 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli                          

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 

2.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- zgodnie z treścią 

Załącznika nr 7 do SWZ. 

 wykazania braku podstaw do wykluczenia  z postępowania: 

2.4. odpis z właściwego rejestru  lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2.5. oświadczenie Wykonawcy w zakresie art 108 ust 1  pkt 5 ustawy Pzp o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2021r. Poz. 275 z późn. zm) – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. 

Oświadczenie należy złożyć w ciągu 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego – informacji z otwarcia ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, jakim jest odpis z właściwego rejestry lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, 

o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w paragrafie 7 ust 1 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2016r. W sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin ważności takiego oświadczenia musi 

być tożsamy z zastępowanym dokumentem, wymaganym przez Zamawiającego. 
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5. Jeżeli ww. dokumenty wykonawca złoży wraz z ofertą, Zamawiający wezwie go jedynie do potwierdzenia , że 

złożone dokumenty i oświadczenia są aktualne. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał   w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które    zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

XI.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są 

wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz                  

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 3  do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                                        

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału   w postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 



 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się a jego zasoby, zgodnie                       

z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ. 

XII.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI 

CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,                                 

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,                               

z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy                         

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII.   SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków                 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów 

lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej,                  

w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a 

także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
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- Joanna Grzegorek – Referent  ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych Zamówień  

Publicznych,  w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku .,  zamowienia@zdp.com.pl;  , oraz 

- Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych  Marek Makowski nr tel. 502-360-907. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski 

5.  W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje, 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl    i  formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”. 

6.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za    pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 

której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w 

formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio 

na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 

powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

9.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia  i 

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie 

środków komunikacji”),określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.:  

9.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

9.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 

jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 

wersje,  

9.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 

9.4. włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 

9.5. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 

9.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 

generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

mailto:zamowienia@zdp.com.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
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http://platformazakupowa.pl/
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https://platformazakupowa.pl/


 

10.  Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

10.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 

wiążący, 

10.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 

platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 

w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

13. Wykonawca na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy może zwrócić się do zamawiającego   o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą 

zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek 

oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła przez 

platformazakupowa.pl oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty 

lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).  

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego   z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy 

rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

  3. Oferta powinna być:  

3.1.  sporządzona na podstawie Załączników do niniejszej SWZ w języku polskim,   

3.2. wykonawca wypełnia wszelkie wymagane pola zawierające informacje identyfikujące oraz deklaracje i 

oświadczenia. 

3.3. po zakończeniu wprowadzania informacji formularz należy zapisać i opatrzyć podpisem kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Dopuszczalne jest zapisanie formularza oferty w formacie pdf. 

3.4. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

3.5. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4.  Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 

“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 

roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,                

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.                             

Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/


 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7.  Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono   w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z 

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ 

dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu,                              

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim                  

o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Za korzystanie z platformy w celu złożenia oferty 

Wykonawca nie ponosi kosztów. 

14.  Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

 

 

XV.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo 

zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą  (uzyska 

największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 

Kryterium oceny ofert: Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia). 

https://platformazakupowa.pl/
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Cena - 60% 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za 

wykonanie przedmiotu 

zamówienia – oferta uzyska 60 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 

            Cena najniższej oferty (zł) 

Cena = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60% 

            Cena oferty badanej (zł) 

 

Wydłużenie okresu gwarancji - 40% 

2.   Zamawiający wymaga, aby minimalny okres obowiązywania gwarancji wynosił 24 miesiące. Zamawiający 

przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji maksymalnie do 36 miesięcy.  W przypadku przyznania 

podstawowego okresy gwarancji tj. 24 miesięcy składający ofertę uzyska   0 pkt. Za każdy kolejne dodatkowe                  

6 miesięcy Zamawiający przyzna dodatkowe 20 pkt. I tak: 

24 miesięcy gwarancji łącznie – 0 pkt. 

30 miesięcy gwarancji łącznie – 20 pkt. 

36  miesięcy gwarancji łącznie – 40 pkt. 

 

3.  UWAGA Wykonawca, który w ofercie nie określi wydłużenia gwarancji otrzyma 0 pkt, udzielając 24 miesięcznej 

gwarancji. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium GWARANCJA   to 40,00 pkt. 

4. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.  

5.  Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

6. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady 

matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

7.  Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

7.1.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i 

adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 



 

punktację, 

7.1. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

7.2. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 7.1. 

-7.2.  zamieszcza na tej stronie https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski w zakładce „Komunikaty”. 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:                                                

3 300,00 (słownie: trzy  tysiące trzysta złotych) 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

 pieniądzu; 

 gwarancjach bankowych; 

 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3.  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne naówczas, gdy Bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składana ofert. W przypadku 

złożenie wadium w pieniądzu, dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie 

jest wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

4.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego  nr 43 1020 5226 0000 

6802 0546 2728. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D 

Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (5+270-7+080)”. 

5.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w 

postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

 5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 

określone w ustawie p.z.p. 

 5.2. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 

 5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

 5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z 

zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

 5.6. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 

 5.7. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
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 6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub 

gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 

wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 

wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o 

którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

 8.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

 XVII.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 

dni.   

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII.   SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 14.06.2021 do godz.  09:00 . 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników   należy kliknąć 

przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

5. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności 

wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału                            

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/


 

w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,                    

w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania 

oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana                       

i złożona. 

7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie 

internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem 

Formularza składania oferty lub wniosku. 

     9. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się 

złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia 

składania ofert w postępowaniu. 

     10. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym zamawiający dopuszcza 

złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu 

powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 

11. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne    i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                                 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone i został zamieszczony w odrębnym pliku z opisem „Tajemnica przedsiębiorstwa nr ..”.. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.. 

13. Otwarcie ofert  14.06.2021  09:30  

14.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, 

która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określony, przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

15. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na swojej stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

16. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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postępowania informacje o kwocie , jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

17.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 

albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

17.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach, 

18. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platforma zakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” 

19. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji 

otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line ma jedynie takie uprawnienie. 

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

       1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 

tylko jedną ofertę. 

 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane)                   

w wysokości i formie określonej w Rozdziale XVIII   SWZ. 

 4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

XX.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy formach 

określonych w art 450 ust. 1 ustawy Pzp., na kwotę stanowiącą  3% ceny brutto podanej  ofercie, które będzie 

bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nie przenośne, 

2.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż                  

w dniu podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy zabezpieczenie powinno być już 



 

skutecznie wniesione. 

3. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

5. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi zawierać nieodwołalną bezwarunkową gwarancje 

płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu, przed 

podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto 

Zamawiającego  nr 43 1020 5226 0000 6802 0546 2728. Na przelewie należy umieścić informację: 

”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2510D.”  Jeżeli 

zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia   należytego wykonania umowy musi być 

dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

XXI.   INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym  Załącznik nr  8 do SWZ. 

 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 

 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
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XXII.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody  w konkursie oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,                       

o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,             

w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2)  zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na 

podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

5.   Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6.   Odwołanie wnosi się w terminie: 

1)  5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2)   10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 

inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 

zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 



 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych                 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIII.   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10 

 

Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

Wzór umowy 

Kosztorys ofertowy 

Oświadczenie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
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Formularz oferty                                                                            Załącznik nr 1 do SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 2510D 
Pokrzywnik-Pasiecznik  o dł. 1,81 km (5+270-7+080)” 
 
1.   Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski  

 
Oferta złożona przez: 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

*)
 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie

*)
:  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………….… 

3.  Zarejestrowany adres Wykonawcy
*)

 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie
*)

: 

 
ulica:……………………………………………………………………………………………… nr:  

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: …………………………………………………………………………………… 

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

 
3. Nr konta bankowego – do umowy: 

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

4.              Nr konta bankowego – do zwrotu wadium (o ile dotyczy):              
          ………………………………………………………………………………………………. 

 
5.              Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………….…… 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 



 

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………….…. 

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….. 

telefon: ………………………………….. faks ……………………………………………… e-mail ……………………………………..…………………… 

 
4. Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie

*)
:  

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 
7. ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr:  

kod: …………………………… miejscowość:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………………..………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………….………… 
8. itd. 

 
Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji  warunków zamówienia, wykonanie zamówienia  za cenę brutto 
………………………….……………..zł   (słownie: ……………………………………………………………………………..…………………………. 
 
 przy zastosowanej ……………. % stawce VAT. 

 
 
Oświadczamy, że roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy i zgłosimy do odbioru 
końcowego, w terminie do 3 miesiące od daty podpisania umowy. 
Oświadczamy, że na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszącej …….. miesięcy 
(słownie: …) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. 
Oświadczamy, że: 

  Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi 
*)

 

  Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi

*)
 

 
Dane podwykonawcy (nazwa i adres): ………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Oświadczamy, że:  

1.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz 
w całości jej warunki, w tym  warunki umowy.  

1.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji  warunków zamówienia. 

1.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

1.4. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się 
do dopełnienia formalności, o których mowa  SWZ (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez 
Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 
1.5. Złożona oferta: 

 Nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług; 

 Prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez podatku 

 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
9. Nasze przedsiębiorstwo należy do: 

10. mikro/ małych/ średnich 

przedsiębiorstw
**)

 

11. TAK
*)

 

12. NIE
*)

 

1.6. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fi-
zycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiega-
nia się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***) 

 

*) 
niepotrzebne skreślić 

 

 

**)
 - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; 
- małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 
- mikro przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. 



 

***) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykreślić). 

 
Oferta zawiera następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

 

Oferta została złożona na ……….… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Informacje zawarte na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………… 

Pieczątka firmy       Podpisy (pieczątki) osób,  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
…………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km  (5+270-7+080)” 
 

    
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski   

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

   

   

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

na dzień składania ofert: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  
 

 
 
……………………………………  ………………….. r. 
              miejscowość                                   data 
                                                                                                                                                ………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                       Podpis 
 
 
 

3.  Spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 
-   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
-   sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
-    zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. 
 

……………………………………  ………………….. r. 
              miejscowość                                   data 
                                                                                                                                                ……………………..…………………………… 
                                                                                                                                                                       Podpis 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 
ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
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………………………….....................……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………  ………………….. r. 
                 miejscowość              data 

        ………………………………………………………… 
                                  Podpis 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
              miejscowość                                   data 
                                                                                                                                                …………………..………………………… 
                                                                                                                                                                       Podpis 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ………..........................…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG) 
 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
                 miejscowość                 data 

        ……….……………………………..……… 
        podpis 
 

 
OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODANYCH    INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 
z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w 
SWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w 
których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą 
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
                   miejscowość                 data 

        …………………………………… 
         podpis 



 

Załącznik nr 3  do SWZ 
 

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania    z nich przy 

wykonaniu zamówienia 

 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270-7+080) 

 

Ja (My) niżej podpisany (podpisani) działając w imieniu i na rzecz ……………………………….………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu,  

 

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia - „….” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SI.222-3/21, 

zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………. 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy) 

 

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów, podaję: 

 

1) zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………… 

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……..……… 

 

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

4) informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w po-

stępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. 2021 r. 

 

      ………………..………………………………… 
(podpis własnoręczny osoby składającej zobowiązanie) 
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                                                                                                                                             Załącznik nr  4 do SWZ 
 

 
…………………………………… 
           Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE  

 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.) 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

    

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km  (km 5+270-7+080)” 

   
 

 
Niniejszym oświadczam, że należę / nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, 
którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 
 
 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 
 

 
Lp. 

 
Wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania 
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
Uwaga! 
Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. 
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (lub w ramach tej samej 
części zamówienia złożono tylko jedną ofertę częściową to oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej nie jest 
dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania) - brak obowiązku składania w/w oświadczenia 
Zamawiającemu. 
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie powiązań z innymi 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. 

 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 5 do SWZ 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

 
 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270-7+080)” 
 

   
   

1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski  
 

2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem 

następujące roboty budowlane zgodne z wymogiem określonym w SWZ 
 

L.p. 
Rodzaj i zakres robót 

budowlanych  
Długość w km 

Data wykonania 

Podmiot na rzecz 
którego zamówienie 

wykonano  
 (nazwa, adres) 

Dowody określające czy 
roboty budowlane zostały 

wykonane należycie,                       
w szczególności informacje 

o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie                            
z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo 
ukończone 

początek 
(data) 

koniec 
(data) 

1. 

      

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr  6 do SWZ 
WYKAZ OSÓB,  

SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. ,81 km  (km 5+270-7+080) ” 

1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4,  59-600 Lwówek Śląski  
 

2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:  
zgodnie z wymogiem określonym w SWZ 

l.p. 
Funkcja/Zakres wykonywanych czynności  

w ramach niniejszego zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia) 

(podstawa prawna udzielenia) 
 

Podstawa dysponowania 
 dysponowanie bezpośrednie 

(umowa z wykonawcą)  
lub dysponowanie pośrednie 

(udostępnia podmiot trzeci  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kierownik budowy  
 
……………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 
Posiadająca (y) uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności: 
............................................................................................
............................................................................................ 
 

  
dysponowanie 

bezpośrednie/pośrednie * 

 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
........................... dnia ....................                 ……………..………………………………. 

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



 

 
Załącznik nr 7 do SWZ 

WYKAZ  
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych  

 
 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270-7+080)”   

   
   

1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski  
 

2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
w celu wykonania przedmiotu zamówienia dysponuję następującym sprzętem,  

zgodne z wymogiem określonym w SWZ 

 

L.p. 

Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy przy pomocy których realizowany będzie 

przedmiot zamówienia 

Ilość Podstawa dysponowania 
dysponowanie bezpośrednie 

(sprzęt własny)  
lub dysponowanie pośrednie 

(udostępnia podmiot trzeci  

 

   

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

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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III. Istotne postanowienia umowy                              Załącznik nr 8 do SWZ 

/-/ Krzysztof Świątek 

 
UMOWA Nr ………………… 

 
W dniu ...................... 2021 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy:  

Powiatem Lwóweckim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,                                                          
z siedzibą: ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,  NIP: 616-14-10-172 
w imieniu którego występuje: 
1. ……………………………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie ……………………..……………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym (numer sprawy SI.222-4/21), została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km (km 5+270-7+080). 
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w dokumentacji technicznej, 
przedmiarze robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(SSTWiORB), specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; 

b) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych 
koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem; 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

d) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezulta-
tów wskazanych w pkt. a) – c) powyżej. 

3. Przedmiot umowy na etapie wykonania robót budowlanych wynika z dokumentacji technicznej, przedmiaru 
robót, SSTWiORB, zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami 
SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ, a także z zakresem rzeczowym robót. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem wysokiej jakości, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, SIWZ oraz złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 
6. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca uwzględni wskazania nadzoru inwestorskie-

go ustanowionego przez Zamawiającego.  
7. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w 

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy do-
kumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy 
możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i 
zmian treści wskazanych wyżej dokumentów. 



 

8. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza sanitarnego i WC, 
wywozu śmieci i nieczystości komunalnych oraz koszty związane z energią elektryczną, wodą i odprowadze-
niem ścieków. Śmieci i odpady po robotach własnych, Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego dnia po 
zakończeniu prac.  

9. Wykonawca oświadcza że: 
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które stanowią przedmiot 

niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem                                  
i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzia-
nych umową; 

b) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpra-
cowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych                              
w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalają-
ce na wykonanie robót budowlanych będących jej przedmiotem; 

c) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi 
techniczne określone odrębnymi przepisami; 

d) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwia-
jące mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

e) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamó-
wienia;  

f) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu zarówno cały przedmiot umowy jak i poszczególne eta-
py robót; 

g) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia pozytywnego odbioru 
całości prac przez Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie uzgodnionym przez strony.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych; 
2) wyznaczenia kierownika budowy i robót (jeżeli dotyczy), którzy posiadają wymagane uprawnienia budow-

lane, wiedzę i doświadczenie i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujących 
finansowo, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi mu 
pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami); 

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt 
ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy; 

4) korzystania wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. Na każde żądanie nadzoru inwestor-
skiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używa-
nych maszyn   i urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń kontrahentów, podwykonawców; 

5) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót; 
6) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika budowy; 
7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego; 
8) wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego, w tym w szczególności co do wykonywania robót stano-

wiących wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w godzinach uzgodnionych z nadzorem inwestorskim; 
9) utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac porząd-

kowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania 
ładu   i porządku; 

10) utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych odpadów, śmieci na swój 
koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów potwierdzają-
cych sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbioro-
wej); 

11) wyniesienia w teren i zapewnienia należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego stanowiącego za-
bezpieczenie robót przez cały okres realizacji robót; 
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12) zapewnienia ciągłego bezpiecznego dojazdu i dojścia do posesji znajdujących się na odcinku prowadzo-
nych robót; 

13) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi w 
tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; 

14) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez 
Zamawiającego; 

15) zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu – 
pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

16) używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym w szczególności zgodnie                    
z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186 ze 
zm.) oraz dokumentacją opisującą przedmiot umowy; 

17) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z STWiORB. Wszelkie zmiany materia-
łów wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego; 

18) uporządkowania placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, 
zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz zagwarantowanie opuszczenia 
terenu budowy przez załogę Wykonawcy (w tym podwykonawców, kontrahentów, itp.) najpóźniej w ter-
minie 7 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót; 

19) usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi. Powyższe dotyczy także 
uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych; 

20) wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świad-
czącego tego typu usługi oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepi-
sami administracyjnymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym; 

21) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi i speł-
nienia wymagań ochrony środowiska, w tym opracowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ru-
chu, a po zakończeniu robót wprowadzenia stałej organizacji ruchu, zgodnie z projektem. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od momentu jego przejęcia. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy i miejsc składowania materiałów, ich oznako-

wania   i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt własny, w uzgodnieniu z Inspek-
torem nadzoru.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia energii, wody i innych mediów. 
 

§ 3 
1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentacje techniczną, SSTWiORB, zgodnie                      

z niniejszą Umową, oraz zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych i obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z SIWZ oraz                            
z Umowy, oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w Umowie, które są konieczne dla stabilności, 
ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. 

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 
a) bieżącego prowadzenia i należytego zabezpieczenia dokumentacji związanej z realizowanym zada-

niem, w tym dziennika budowy, 
b) sporządzenie i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym                                  

w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozrucho-
wych,  a także protokołów odbiorów robót branżowych, 

c) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej. 
5.  Na użyte materiały przed odbiorem prac wykonanych z ich użyciem Wykonawca dostarczy inspektorowi 

nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. Niedostarczenie wymienionych w zdaniu poprzednim dokumentów upoważnia 



 

Zamawiającego do odmowy przystąpienia do odbioru z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania placu budowy protokołem, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywania odbioru robót, 
4) zapłaty wynagrodzenia. 

7. Zamawiający ma prawo żądania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidłowego wykonywania obowiąz-
ków przez dotychczasowego kierownika budowy. 

8. W imieniu Zamawiającego  funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie ……………………………………… 
9. W imieniu Wykonawcy funkcję kierownika budowy pełnić będzie ............................................... 
10. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianie osoby pełniącej funkcję 

kierownika budowy. 
11. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy jest możliwa jedyne za zgodą Zamawiającego, w 

razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobę posiadającą uprawnienia i doświadczenie odpowiadające 
uprawnieniom osoby podlegającej zmianie. 

 
§ 4 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ……………………………. (wykonanie i zgłoszenie  do 
odbioru końcowego robót budowlanych). 

 
§ 5 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy,                         
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora nadzoru. 
Czynności te dokonuje się wpisem w dzienniku budowy i protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających 
zakryciu. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w § 1 umowy. 
2.1. Po zrealizowaniu wszystkich robót budowlanych Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie 

końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego stanowi operat 
kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia przez Wykonawcę. Sprawdzone i zatwierdzone przez inwestora inspektora nadzoru 
rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

2.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, 
pomiarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót 
z obowiązującymi przepisami  i normami, kompletną dokumentację powykonawczą itd. stanowiących 
podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową dokonania odbioru 
przedmiotu umowy. 

2.3. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru i nie później niż w terminie określonym w §4 
umowy zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót 
budowlanych. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

2.4. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów 
potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy 
powinien odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym 
mowa w pkt. 2.3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
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umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
4. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 postępuje według procedury opisanej w ust. 2. 

 
§ 6 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót została wykonana przez podwykonawców, w zakresie wskaza-
nym    w ofercie, pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. 

2. W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu umowy z udziału podwykonawców, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na piśmie zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie do 21 dni zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, i do projek-
tu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, i do projektu jej 
zmian lub do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ustępie poprzedzają-
cym, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmian lub umowy, przez Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 15 000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiają-

cego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zanie-
dbania jego własnych pracowników. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych 
przez podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

13. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwy-
konawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o 
braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

14. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza również powierzenie wykonania części zamówienia pod-
wykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy 
podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wska-
zanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia 
terminu wykonania przedmiotu umowy. 

15. W przypadku określonym w ust.13 i 14 Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie,                          
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające brak podstaw wyklu-
czenia wobec tego podwykonawcy.  



 

16. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.  

17. Przepisy ust. 15 i 16 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
18. W sytuacji określonej w ust. 13-17, postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio. 
19. Na roboty wykonane przez podwykonawców (i dalszych podwykonawców) gwarancji i rękojmi udziela 

Wykonawca.  
§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto w kwocie: 
…………………………. zł (słownie zł: ……………………….……………), w tym wartość netto  ……………… zł oraz ……. % po-
datku VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wy-
konanie przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. 
W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

3. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi na podstawie elektronicznej faktury końcowej po wykonaniu i odbiorze 

przez Zamawiającego  robót budowlanych. Faktura zostanie wystawiona w sposób następujący: POWIAT 

LWÓWECKI – Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-14-

10-172. 

4. Podstawą wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego robót 

budowlanych.  

5. Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 
dni od daty jej otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………..  

6. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiają-
cego  o zmianie numeru rachunku bankowego, w przeciwnym razie konsekwencje wynikające z braku infor-
macji o zmianie rachunku bankowego obciążają Wykonawcę. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług Zamawiający korzysta z dokonywania rozliczeń z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - 
split payment. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu rachunku do takich rozliczeń. 
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku odrzucenia przelewu przez bank z powodu nie wskazania właściwego 
numeru konta firmowego do przelewów metodą split payment, termin zapłaty zostanie zachowany, a płat-
ność nastąpi w dacie zwrotu przelewu bez użycia metody podzielonej płatności. 

7. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę 

trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
9. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego. 
10. Do obowiązków Zamawiającego należy także terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub podwyko-

nawcy (dalszego podwykonawcy).  
11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budow-

lane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwyko-
nawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dodowami tymi mogą być: oświad-
czenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), iż otrzymał należne mu wynagrodzenie lub faktura wysta-
wiona przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na wykonawcę z dowodami zapłaty należnego pod-
wykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wynagrodzenia np. przelew lub wyciąg bankowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

 
§ 8 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

7. Postanowienia §6 i §8 umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647

1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 
 

 
§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i 
techniczną wykonanych robót. 

2. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie 
uzgodniony inny termin. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).  

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie okresu gwarancji. 
 

§ 10 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej                    

w ofercie, co stanowi kwotę …………………….. zł (słownie: ……………………………). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ……………………………………………… . 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usu-
nięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wyko-
nania robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku banko-
wym. 



 

6. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia upraw-
nień z tytułu rękojmi. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod wa-
runkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonaw-
cy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy ra-
chunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadze-
nia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 
kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 
do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychcza-
sowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej części zabezpieczenia. 

§11 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy są kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w stosunku do terminu określonego w § 4 
Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust.1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych i w okresie gwarancji – 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust.1 Umowy; 

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie                              
z zapisami § 6 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie; 

e) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 3 000,00 zł 
za każde zdarzenie;  

g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                         
3 000,00 zł za każde zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –  w wysokości 
20% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust.1 Umowy. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 
5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek 

ustawowych. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje swoje roboty w sposób, który zdaniem Zamawiającego stwarza 

zagrożenie dla dotrzymania terminów lub należytej jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót, innych 
związanych z nimi robót lub przedmiotowej inwestycji, Zamawiający może wymagać od Wykonawcy 
opracowania odpowiedniego planu naprawczego lub przedstawienia terminów częściowych wykonania 
robót, mających na celu zachowanie ustalonych terminów lub jakości robót, wyznaczając Wykonawcy termin 
na podjęcie takich działań i usunięcie skutków naruszeń warunków Umowy. Jeśli Wykonawca, mimo 
wyznaczenia dodatkowego terminu nie podejmie stosownych działań naprawczych lub nie usunie skutków 
opóźnień lub gdy podjęte przez Wykonawcę działania nie dają gwarancji, iż działania te będą skuteczne, 
Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu 
dotrzymania harmonogramu lub jakości wykonywania przedmiotu Umowy. W szczególności Zamawiający 
jest uprawniony, niezależnie od prawa powierzenia pozostałych do wykonania robót w całości innemu 
podmiotowi, do zatrudnienia innych wykonawców do wsparcia robót Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

 
§12 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji: 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 
roboczych; 

b) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego; 

c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
d) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
e) Wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 umowy. 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiąz-
ku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określo-
nego w niniejszej umowie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3.3. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego paragrafu, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

3.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 
do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od 
daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 



 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-
prawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 13 

Na Umowę składają się, w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych: 
a) niniejsza Umowa, 
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
c) dokumentacja techniczna, 
d) SSTWiORB, 
e) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 
§ 14 

1. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postano-
wień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pi-
semnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 
a) wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych 

wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) konieczności wykonania badań archeologicznych;  
c) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej 

geodezyjnie; 
d) istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu obję-

tego przedmiotowym zamówieniem; 
e) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikająca z obiektywnych, 

nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; 
f) zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mo-

gą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy 
przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje i do-
świadczenie wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.1.3. SIWZ; 

g) wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
h) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) Ustawy; 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3 termin wykonania umowy, może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych 
okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu 
umowy. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.3 konieczna będzie zmiana 
istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób 
zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
stanu prawnego. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa 
wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół konieczności robót 
zamiennych sporządzony przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
wykonawcy robót. 
W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie wyceny robót zamiennych, na podstawie kosztorysu 
ofertowego, Wykonawca wykona wycenę robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą 
szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 
- stawka roboczogodziny „R” – minimalna dla województwa dolnośląskiego wg publikacji Sekocenbud ak-
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tualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, 
- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu, 
- zysk Kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu, 
- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich 

cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w 
przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych kata-
logów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.                            

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób po stronie Zamawiającego wskazanych w umowie. 
 

 
§ 15 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający a jeden Wykonawca. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,                                      
a w szczególności: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej w treści 
umowy Ustawą); przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja warunków zamówienia, 
3) Dokumentacja techniczna,  
4) Przedmiar robót, 
5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

 

……………………………………. 

(KONTRASYGNATA) 
   



 

                                 KOSZTORYS OFERTOWY          Załącznik nr 9 do SWZ 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D  

  Pokrzywnik - Pasiecznik – dł. 1,81 km 

km  5+270 – 7+080 

 

Lp. 
Podst. 

Wyceny 
Opis robót 

Jedn. 

Miar

y 

Ilość 
Cena 

jedn. 
Wartość 

DZIAŁ 1. Przygotowanie terenu pod budowę           

Rozdział 1. Roboty pomiarowe i ziemne          

1 

KNNR-1 

0111-200 

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym  

– 1,81 km  

km 1,81   

2 
Kalkulacja 

własna 

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej – 1,81 km  km 1,81   

3 

KNR 2-01 

0109 04 

 

Wycinka i karczowanie krzaków i poszycia o 

dużej gęstości z wywiezieniem  na odl. 2 km 

– 0,651ha 

km 5+460-5+700 P      240x3=  720                 

km 6+000-7+000 P    1000x3=3000 

km 6+150-7+080 L      930x3=2790 

                                                  6510 

ha 0,651   

4 

KNR 2-01 

0105 03 + 

kalkulacja 

własna 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 

z wywiezieniem na odl. do 2 km 
Szt. 32   

5 

KNR 2-01 

0105 06 + 

kalkulacja 

własna 

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 

z wywiezieniem na odl. do 2 km 
Szt. 6   

6 

KNR 2-31 

0102 03+04 

Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach  

o głęb. 15 cm grunt kat. III-IV – 352 m2 

zjazdy  -                                   

strona lewa 

km 5+317    3x4=12 

km 5+454    4x4=16 

km 5+615    4x5=20 

km 5+902    4x4=16 

km 5+969    4x4=16 

km 6+028    4x5=20 

km 6+200    4x4=16 

km 6+640    4x7=28 

km 6+705    4x4=16 

km 6+768    4x7=28 

                              188 

strona prawa 

m2 352,00   
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km 5+530    4x4=16 

km 5+625    4x4=16 

km 5+902    4x4=16 

km 5+975    4x4=16 

km 6+210    4x4=16 

km 6+450    4x7=28 

km 6+645    4x7=28 

km 7+015    4x7=28 

                              164 

7 

KNR 2-31 

0103 05 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni –    6172 m2  

jezdnia 

Km 5+270 – szer. 3,7 

Km 6+020 – szer. 3,7          750x3,7= 2775,0 

Km 6+040 – szer. 3,2            20x3,45=   69,0 

Km 7+080 – szer. 3,2       1040x3,2=  3328,0 

                                                             6172,0 

                                                               

 

m2 6172,0   

Razem dział 1.       

DZIAŁ 2.  Urządzenia odwadniające        

 Rozdział 1. Przepusty drogowe   

Przepust pod jezdnią o śr. 40 cm – 1 szt. – 10 m               

km 6+775 – 10m 

Przepust pod zjazdami o śr. 30 cm – 8 szt. – 57 m   

Strona prawa:  km 5+530 – 6m, 5+625 – 6m, 5+902 – 6m, 

5+975 – 6m, 6+210 – 6m, 6+450 – 9m, 6+645 – 9m, 

7+015 – 9m,  

      

8 

KNR 2-01 

0218 02 

Wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami podsiębiernymi  w gruncie kat III 

z wywozem urobku na odl. do 1 km – 

67,0m3     67x1,0x1,0=67 

m3 67   

9 
KNR 2-31 

0605 01 

Wykonanie ław fundamentowych żwirowych 

10,72m3   67x0,8x0,2 = 10,72 m3 
m3 10,72   

10 
KNR 2-31 

0605  06 

Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 40cm 

10m   m 10   

11 
KNR 2-31 

0605  06 

Budowa przepustu z rur PEHD o śr. 30cm 

57m   m 57   

12 
Kalkulacja 

własna 

Zasypanie przepustów odpadem kamiennym 

z transportem odpadu - 50m3 67-17=50 m3 50   

13 
KNR 2-31 

0605 03 

Wykonanie ścianek czołowych z kamienia 

dla przepustu   o średnicy 40 cm  - szt. 2 szt. 2   

14 
KNR 2-31 

0605 03 

Wykonanie ścianek czołowych z kamienia 

dla przepustu   o średnicy 30 cm   szt. 16 szt. 16   



 

Razem dział 2.     

DZIAŁ 3.  Podbudowa jezdni i zjazdów        

15 

KNR 2-31 

0114   05 

Wykonanie  warstwy podbudowy z kamienia 

łamanego o grubości 15 cm na zjazdach z 

transportem kruszywa – 352m2  

m2 352,0   

16 

KNR 2-31 

0107  02 

Wyrównanie  podbudowy  kruszywem 

łamanym o uziarnieniu 0-32 mm,  śr. gr. 15 

cm z transportem kruszywa  437,85 m3 

 

Km 5+270 – 6+020    -  2919m2 

jezdnia 

Km 5+270 – szer. 3,7 

Km 6+020 – szer. 3,7          750x3,7= 2775,0 

zjazdy  -                                   

strona lewa 

km 5+317    3x4=12 

km 5+454    4x4=16 

km 5+615    4x5=20 

km 5+902    4x4=16 

km 5+969    4x4=16 

strona prawa 

km 5+530    4x4=16 

km 5+625    4x4=16 

km 5+902    4x4=16 

km 5+975    4x4=16 

 

2919m2x0,15m=437,85 m3 

m3 437,85   

17 

KNR 2-31 

0107  02 

Wyrównanie  podbudowy  kruszywem 

łamanym o uziarnieniu 0-32 mm,  śr. gr. 20 

cm z transportem kruszywa  721 m3 

 

Km  6+020 – 7+080    -  3605m2 

Km 6+020 – szer. 3,7           

Km 6+040 – szer. 3,2            20x3,45=   69,0 

Km 7+080 – szer. 3,2       1040x3,2=  3328,0 

zjazdy  -                                   

strona lewa 

km 6+028    4x5=20 

km 6+200    4x4=16 

km 6+640    4x7=28 

km 6+705    4x4=16 

km 6+768    4x7=28 

 

strona prawa 

km 6+210    4x4=16 

km 6+450    4x7=28 

km 6+645    4x7=28 

m3 721   
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km 7+015    4x7=28 

 

3605m2x0,2m=721 m3 

18 

KNR 2-31 

0108  02 

Wyrównanie podbudowy mieszanką 

mineralno- asfaltową w ilości 100 kg/m2 

(średnia grubość 4 cm) z transportem 

mieszanki  616,2Mg 

6162m2 x 0,1Mg/m2 = 616,2Mg 

Mg 616,2   

Razem dział 3.       

 DZIAŁ 4.  Nawierzchnie ulepszone        

 Rozdział 1. Nawierzchnie bitumiczne       

19 

KNR 2-31 

1004  07 
Skropienie  warstwy wyrównawczej emulsją 

asfaltową  6162m2 

 

m2 6162,0   

20 

KNR 2-31 

0310  

05+06 

Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralno- bitumicznej asfaltowej grub. 4 

cm z transportem mieszanki - 6162,0 m2 

jezdnia 

Km 5+270 – szer. 3,5 

Km 6+020 – szer. 3,5          750x3,5= 2625,0 

Km 6+040 – szer. 3,0            20x3,25=   65,0 

Km 7+080 – szer. 3,0         1040x3,0=3120,0 

                                                             5810,0 

zjazdy  -                                   

strona lewa 

km 5+317    3x4=12 

km 5+454    4x4=16 

km 5+615    4x5=20 

km 5+902    4x4=16 

km 5+969    4x4=16 

km 6+028    4x5=20 

km 6+200    4x4=16 

km 6+640    4x7=28 

km 6+705    4x4=16 

km 6+768    4x7=28 

                              188 

strona prawa 

km 5+530    4x4=16 

km 5+625    4x4=16 

km 5+902    4x4=16 

km 5+975    4x4=16 

km 6+210    4x4=16 

km 6+450    4x7=28 

km 6+645    4x7=28 

km 7+015    4x7=28 

                              164                                  

 

m2 6162,0   



 

Razem dział 4.       

DZIAŁ 5.  Roboty naprawczo-konserwacyjne        

Rozdział 1. Pobocza       

21 KNR 2-31 

1402 05 

Ścinka poboczy grub. 10 cm z wywozem 

urobku na odl. do 1 km – 3620 m² 

1810x2x1,0=3620 

 

m² 

 

3620 

  

22 

KNR 2-31 

1401  04 

1002 01 

Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym 

grub. 20 cm z powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem 

łamanym     543 m3 

1810x2x0,75x0,2=543 

m3 543   

Rozdział 2. Rowy     

23 

KNR 2-31 

1403  06 

Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilo-

waniem skarp przy gr. namułu 30 cm z 

odwiezieniem nadmiaru ziemi – 2120m 

Strona lewa 

Km 6+770-7+080      310m 

strona prawa 

km 5+270-7+080      1810m 

 

m 2120   

Razem dział 5.      

    Ogółem netto       

    Podatek VAT       

    Ogółem brutto       
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, Z KTÓREGO 
WYNIKA, KTÓRE ROBOTY BUDOWLANE/DOSTAWY/USŁUGI WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY  

 
 

Zadanie:  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81km ” 

    
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski   

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

   

   

 
 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  
 

na dzień składania ofert: 

 

1.     OŚWIADCZAMY, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Wykonawca (nazwa): ............................. Wykona: ............................... 

Wykonawca (nazwa): ....................... Wykona: ............................. 

 

 

 
 
 
……………………………..dnia …………………..                                …………………………………………………………………………..  
                                                                                                                                 Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych   

                                                                                                                      do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

 

** Dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – należy dostosować do liczby 
wykonawców w konsorcjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


