
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający: 

 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej 214 000,00 euro 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla 

jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy w 2020 r. 

CPV 34 99 22 00 – 9 

CPV 34 92 84 60 - 0 

Znaki drogowe 

Słupki drogowe 

 

 

Nr referencyjny nadany w sprawie przez zamawiającego: ZDW.RDW4.12d.361.9.2020 
 

 

 

Nie wnoszę uwag:  Zatwierdzam: 

 

 

Mirosław Kielnik 

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania 

Infrastruktury 

  

 

Leszek Nitka 

Z-ca Dyrektora ds. 

Inwestycji 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 
Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: 

1. Instrukcja dla wykonawców; 

2. Załączniki: 

- załącznik nr 1 Formularz oferty 

- załącznik nr 2.1a - 2.1f Kosztorysy ofertowe dla części zamówienia nr 1 

- załącznik nr 2.2a - 2.2e Kosztorysy ofertowe dla części zamówienia nr 2 

- załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

- załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

- załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

- załącznik nr 6 Istotne Postanowienia Umowy 

- załącznik nr 7 Wzór wykazu dostaw 

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne: 

- Oznakowanie pionowe (D – 07.02.01) 

- Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe (D – 07.02.02) 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 
w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

 
e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl strona internetowa: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl 

platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 

numer telefonu 56 688 25 73, numer faksu 56 688 27 56. 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

w związku z art. 10 ust. 1 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami wprowadzonymi 

Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1993) zwanym dalej „rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy”) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”. 

2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 214 000,00 euro. 

4. Informacje dotyczące oceny ofert: 

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34  

ust. 5 ustawy Pzp: 

a) Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu ilości 

przedmiotu zamówienia na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się: 

Część zamówienia nr 1 – dotyczy dostawy znaków drogowych 

50 % zamówienia podstawowego. 

Część zamówienia nr 2 – dotyczy dostawy słupków prowadzących  

50 % zamówienia podstawowego. 

b) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji 

zamówienia w ramach prawa opcji. 

c) Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2020 r. 

d) O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie przed 

realizacją. 

mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
http://www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
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e) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, 

gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

f) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy 

na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez 

nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. 

g) Prawo opcji zobowiązuje wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie 

zadeklarowanym aneksem. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia po takich 

samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

„Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r.” 

2. Zamówienie podzielono na dwie części, z których każda jest oddzielnym postępowaniem: 

a) część zamówienia nr 1 – dotyczy dostawy znaków drogowych 

b) część zamówienia nr 2 – dotyczy dostawy słupków prowadzących 

3. Odbiorcami powyższego zamówienia publicznego będą następujące jednostki terenowe: 

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Inowrocław 

b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Toruń 

- baza RDW Toruń w m. Młyniec II nr 38, 87- 162 Lubicz 

c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Tucholi 

- baza RDW Tuchola w m. Szubin, ul. Dworcowa 5 

d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Wąbrzeźno 

- baza RDW Wąbrzeźno w m. Brodnica, Karbowo, ul. Wczasowa 46A 

e) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Włocławek 

- baza RDW Włocławek, 87-600 Lipno, Rumiankowo k/Lipna 

f) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Żołędowo 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw 

przedmiotu zamówienia określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz kosztorys 
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ofertowy (stanowiący załącznik nr 2.1a – 2.1f lub 2.2a – 2.2e do SIWZ – stosownie do części na 

którą wykonawca składa ofertę). 

5. Materiały i wzory przedmiotu zamówienia użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnie obowiązującym przepisom prawa w szczególności zapisom 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm) 

i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310). 

6. Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku 2.1a – 2.1f lub 2.2a – 2.2e do SIWZ są 

ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez 

wykonawcę ceny oferty oraz wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie 

asortymentu i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do ich 

zakupu w podanej ilości. 

Ilość przedmiotu zamówienia pobrana przez zamawiającego ustalana będzie w oparciu 

o bezpośrednie zapotrzebowanie zamawiającego. 

Ewentualna zmiana przewidywanych szacunkowych ilości przedmiotu zamówienia nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie 

zamówione ilość według cen określonych w kosztorysach ofertowych (załącznik nr 2.1a – 2.1f 

lub 2.2a – 2.2e do SIWZ – stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę). 

Zamawiający zastrzega prawo zmiany ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia w trakcie trwania 

umowy w ramach posiadanego przez wykonawcę zaplecza hurtowego po średnich cenach 

rynkowych, ale do kwoty nie przekraczającej wartości umownej. 

7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanego przez zamawiającego miejsca dostawy 

wynosić będzie, zgodnie z deklaracją wykonawcy złożoną w formularzu oferty, od 3 do 7 dni 

roboczych licząc od daty złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem) przez 

upoważnionego pracownika zamawiającego wskazanego w umowie. 

Więcej informacji można znaleźć w punkcie XIII niniejszego SIWZ. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. 

Zamówienie będzie zawierać informację w szczególności na temat ilości i rodzaju asortymentu 

oraz wskazanie miejsca dostawy. 

Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę przedmiotu zamówienia na 

własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie. 

8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. 

Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez 

zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

Jeśli wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem dostaw elementów, które będą odpowiadać 

wymaganiom SST lub też będą im równoważne. Na wykonawcy spoczywa ciężar 

udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu umożliwi uzyskanie 

efektu założonego przez SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez 

poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich, w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2020 r. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SIWZ; 

b) nie podlegają wykluczeniu. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.3.1 W zakresie zdolności technicznej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

2.3.2. W zakresie zdolności zawodowej: 

a) Doświadczenie zawodowe: 

Wykonawca w celu zweryfikowania przez zamawiającego jego zdolności do należytego 

wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż 

wykonywał lub wykonuje należycie: 

- Części zamówienia nr 1 - co najmniej 1 zamówienie na dostawy znaków drogowych 

o łącznej wartości dla tego zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 200 000,00 zł 

brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

- Części zamówienia nr 2 - co najmniej 1 zamówienie na dostawy słupków 

prowadzących o łącznej wartości dla tego zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 

50 000,00 zł brutto w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

b) Kwalifikacje zawodowe: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) warunki wskazane w dziale V pkt 2 SIWZ mogą być spełnione 

łącznie przez składających wspólną ofertę. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
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zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–23 oraz dodatkowo ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w dziale V pkt 2 SIWZ. 

4.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8.2 ppkt a) – g) SIWZ. 

4.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 SIWZ, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczania lub dokumenty. W sytuacji, o której mowa powyżej, zamawiający będzie 

żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń 

w przypadku sporządzenia ich w innym języku. 

4.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 SIWZ, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są 

one aktualne. 

Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu 

zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w dziale VI pkt 8, 9, 11 i 13 
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SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy 

postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

składając formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), zobowiązany jest wypełnić pkt 

7. 

5.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (stanowiący 

załącznik nr 3 do SIWZ). Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się 

w dziale XXVII SIWZ. 

5.2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom dokumentów wymienionych w dziale VI pkt 8.2 ppkt a) – 

g) SIWZ. 

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

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 oraz 5 (w zakresie określonym w SIWZ) ustawy Pzp, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu winien wykazywać wykonawca lub wykonawcy 

wspólnie (zgodnie z działem V pkt 2 SIWZ). 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

o którym mowa w dziale VI pkt 1 i 2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu. 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Pzp. 

7.2. Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp, z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 498 z późn. 

zm.); 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym 

odpowiednio. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 

Pzp lub zapisów działu V pkt 7.2. SIWZ może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, 

o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

powyższego tj. dział V pkt 8 SIWZ. 

10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW W WYKLUCZENIU  

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu – sporządzone wg. załącznika nr 3 do SIWZ, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone wg. załącznika nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w dziale VI pkt 2 SIWZ, dotyczy jedynie więzi z innymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

4. Jeśli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona zostanie tylko 

jedna oferta w ramach danej części zamówienia niniejszego postępowania, oświadczenie, 

o którym mowa w dziale VI pkt 2 SIWZ nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
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podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia lub dokumenty 

wymienione w dziale VI pkt 8 SIWZ (dokumentów tych nie należy dołączać do oferty). 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenianą zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 

8. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

dokumentów lub oświadczeń: 

8.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

wykaz wymaganych w dziale V pkt 2.3.2. ppkt a) SIWZ dostaw wykonanych, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp; 

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – 

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających 
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dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); 

h) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów działu VI pkt 2 SIWZ 

8.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego: 

Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające 

że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

(np. aktualna aprobata techniczna, PN lub  dokumenty zgodności z obowiązującymi 

normami (np. certyfikat CE) bądź aprobatą techniczną wydaną przez uprawniony 

podmiot). 

Wykonawca może zamiast zaświadczenia o którym mowa wyżej złożyć równoważne 

zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie 

członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8.4. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) dokumenty wymienione w dziale VI pkt 8.1 i 8.3 SIWZ, mogą 

być złożone łącznie przez składających wspólną ofertę. 

8.5. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 

9.1 dziale VI pkt 8.2 ppkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

9.2 dziale VI pkt 8.2 ppkt b) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

10. Dokumenty, o których mowa w dziale VI pkt 9.1 oraz 9.2 lit. b) SIWZ powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa 

w dziale VI pkt 9.2 lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

upływem tego terminu. 

11. 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 dziale VI pkt 9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
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oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis działu VI pkt 10 SIWZ, stosuje się. 

12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w dziale VI pkt 8.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w dziale VI 

pkt 9.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis działu VI pkt 10 SIWZ, zdanie pierwsze stosuje się. 

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

15. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do oferty: 

15.1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę 

ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa 

sporządzonego wg załącznika nr 1 do SIWZ; 

15.2. Wypełnione i podpisane KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone wg załącznika 

nr 2.1a – 2.1f do SIWZ (dla części zamówienia nr 1) lub 2.2a – 2.2e do SIWZ (dla 

części zamówienia nr 2) stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę; 

15.3. Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wykonawca 

polega na zdolnościach innych podmiotów (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia); 

15.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

15.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać 

w szczególności 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 (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 346), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

15.6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone 

pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY W SYTUACJACH OKREŚLON-

YCH W ART. 10C-10E USTAWY PZP PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB 

POROZUMIENIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy 

zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz 

poprzez kliknięcie na przycisk „Wyślij wiadomość” znajdujący się we wskazanym postępowaniu 

- NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT – OFERTY SĄ SKŁADANE W WERSJI 

PAPIEROWEJ), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych 

w niniejszym dziale. 

W sytuacjach awaryjnych (np. brak dostępności serwera platformy zakupowej) można skorzystać 

z adresu e-mail: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: 

a) w sprawach merytorycznych: 

- Wiesław Kończal - kierownik RDW Inowrocław, 

tel. 52 357 42 61, e-mail: w.konczal@zdw-bydgoszcz.pl  

- Marcin Jabłoński - kierownik RDW Toruń, 

tel. 56 664 40 35, e-mail: m.jablonski@zdw-bydgoszcz.pl  

- Monika Gnacińska - specjalista RDW Tuchola,  

tel. 52 336 12 20, e-mail: m.gnacinska@zdw-bydgoszcz.pl  

- Andrzej Michewicz - kierownik RDW Wąbrzeźno,  

tel. 56 688 20 94, e-mail: a.michewicz@zdw-bydgoszcz.pl  

- Krzysztof Rzadkowolski  - Kierownik RDW Włocławek, 

tel. 601 082 524, e-mail: k.rzadkowolski@zdw-bydgoszcz.pl   

- Sebastian Małkowski - Kierownik RDW Żołędowo, 

tel. 663 771 197, e-mail: s.malkowski@zdw-bydgoszcz.pl  

b) w sprawach proceduralnych: 

Rafał Pilśniak – Specjalista RDW Wąbrzeźno, 

tel. 56 688 13 73, e-mail: r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl 

3. Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne. 

4. Korzystanie z platformy zakupowej przez wykonawcę jest bezpłatne. 

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 

wiążący. 

6. 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), 

określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

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

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
mailto:rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:w.konczal@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:m.jablonski@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:m.gnacinska@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:a.michewicz@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:k.rzadkowolski@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:s.malkowski@zdw-bydgoszcz.pl
mailto:r.pilsniak@zdw-bydgoszcz.pl
http://www.platformazakupowa.pl/
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b) 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, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., z włączoną obsługą JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików *.pdf, 

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 

g) 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. 

Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt 

z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem telefonu 22 101 02 02, 

cwk@platformazakupowa.pl. 

7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 

344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

9. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wskazane dokumenty należy 

dostarczyć zamawiającemu w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi 

elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia (za datę przekazania 

wskazanych dokumentów i oświadczeń uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po 

których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego) – nie dotyczy 

dokumentów wymaganych w drodze uzupełnienia. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
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zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

16. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, przesyłając wniosek za pośrednictwem platformy zakupowej 

znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz poprzez 

kliknięcie na przycisk „Wyślij wiadomość” znajdujący się we wskazanym postępowaniu. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

b) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródeł zapytania oraz 

zamieszcza na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz. 

d) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

e) Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz. 

f) Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie 

o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do 

Biuletynu Zamówień Publicznych. 

g) Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o terminie przedłużenia terminu składania 

ofert, informacje o odwołaniach dotyczących SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na 

stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz. 

17. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty będącym 

załącznikiem do niniejszej instrukcji. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
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formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis 

kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez zamawiającego. 

2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną wypełnione 

przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej instrukcji. 

3. W przypadku gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia 

ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy. 

4. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, zawierającą jedną jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia lub złożenie oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty (ofert) wykonawcy 

z postępowania. 

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, podmioty występujące wspólnie winny być określone na 

formularzu oferty oraz na kopercie, w której umieszczona jest oferta. 

6. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane i zostaną 

odrzucone. Strony oferty muszą być trwale spięte, za wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale X 

pkt 9 SIWZ. 

7. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być kolejno 

ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

8. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub 

parafowane przez wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 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. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), które 

wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym 

opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętej 

kopercie oznaczonej następująco: 

………………………..………………. 

Nazwa i adres wykonawcy 

(podmiotów występujących wspólnie) 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

 

  Sprawa nr ZDW.RDW4.12d.361.9.2020 
 

Oferta na: 

„Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r.” 

Część zamówienia nr ………….. 

nie otwierać przed ................................ 

                                                       (data, godzina) 
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Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia. 

Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki 

lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.  

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w dziale X 

pkt 10 SIWZ oraz dodatkowo podpisane „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

13. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności oraz podpisana poprzez czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby 

upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. 

14. W przypadku składania przez wykonawcę ofert na więcej niż jedną część, każda oferta wraz 

z oddzielnym kompletem załączników i dokumentów wymaganych przez zamawiającego 

powinna być umieszczona w oddzielnej kopercie z oznaczeniem której części dotyczy. 

Niewłaściwe przygotowanie ofert w powyższym przypadku spowoduje jej odrzucenie, jeżeli 

niemożliwym będzie odczytanie ceny na daną część. 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (sekretariat). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2020 r. o godz. 08:45. 

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w dziale XI pkt 2 SIWZ zostaną 

niezwłocznie zwrócone wykonawcy. 

4. Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 

23.07.2020 r. o godz. 09:00 do miejsca otwarcia ofert tj. Rejon Dróg Wojewódzkich 

w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (sekretariat). 

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzania otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego za pośrednictwem transmisji  

on-line (tj. bez fizycznej obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego).  

W takim przypadku zamawiający poda, nie później niż 3 dni robocze, do publicznej 

wiadomości na stronie niniejszego postępowania niezbędne informacje w szczególności 

odnośnik do kanału na jakim będzie transmitowane otwarcie ofert. 

5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 

w art. 89 ust 1 ustawy Pzp. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Ceną oferty będzie łączna wartość brutto wpisana w FORMULARZU OFERTY (załącznik nr 1 

do SIWZ) zawierająca podatek VAT. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę 

i nie może jej zmienić. 

2. Cena zostanie wyliczona przez wykonawcę wg KOSZTORYSU OFERTOWEGO stanowiącego 

załącznik nr 2.1a – 2.1f lub 2.2a – 2.2e do SIWZ (stosownie do części na która wykonawca składa 

ofertę). 

3. Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Płatność za dostawy będzie miała charakter obmiarowy 

i zostanie dokonana w oparciu o kalkulację iloczynu faktycznie dostarczonego przedmiotu 

zamówienia oraz cen jednostkowych podanych w wypełnionych kosztorysach ofertowych. Cena 

określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszystkie koszty 

jakie ponosi wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszt załadunku, 

rozładunku oraz transportu do miejsc określonego w opisie przedmiotu zamówienia (dział III 

SIWZ). 

4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami (dotyczy w przypadku: wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub importu towarów, 

z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT). 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego w stosownej pozycji formularza oferty, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert: 

a) Cena (C) – waga 60 % 

b) Termin dostawy (T) – waga 40 % 

Ocena ofert nieodrzuconych zostanie dokonana w następujący sposób: 
 

1.1 Opis kryterium „Cena (C)”. 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez wykonawcę w pkt 1 FORMULARZA 

OFERTY. 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego 

wzoru: 
 

C =  
C min 

x 60 pkt 
C o 

 

   gdzie: C min  – cena brutto oferty z najniższą ceną 
 C o – cena brutto oferty ocenianej 

1.2 Opis kryterium „Termin dostaw (T)” 

Kryterium „Termin dostaw (T)” będzie rozpatrywane na podstawie podanym przez 

wykonawcę w FORMULARZU OFERTY terminu dostaw przedmiotu zamówienia do 

miejsca dostawy. 
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Wykonawca musi zaoferować termin dostawy w pełnych dniach. 

 

Przez termin dostaw przedmiotu zamówienia rozumie się czas (liczbę dni roboczych, 

z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) dostawy 

wymaganego asortymentu przez zamawiającego liczony od daty złożenia zamówienia 

pocztą elektroniczną (e-mailem) przez upoważnionego pracownika zamawiającego 

określonego w umowie do daty dostarczenia do wskazanego miejsca dostawy. 

 

Najkrótszy możliwy termin dostaw wymagany przez zamawiającego powinien wynosić 

3 dni robocze. 

 

Najdłuższy możliwy termin dostaw uwzględniany przy ocenie ofert wynosi 7 dni 

robocze. 
 
Jeżeli wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż 3 dni robocze do oceny ofert 
zostanie przyjęty okres 3 dni roboczych i taki zostanie uwzględniony w ewentualnej 
umowie z wykonawcą. 
 

Jeżeli wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż 7 dni roboczych do oceny 

ofert zostanie przyjęty okres 7 dni roboczych i taki zostanie uwzględniony w ewentualnej 

umowie z wykonawcą. 

 

Liczba punktów w kryterium „Termin dostaw” zostanie przyznana przez zamawiającego 

w następujący sposób: 

- za wskazanie w ofercie 3 dni roboczych przyznane zostanie  40 pkt, 

- za wskazanie w ofercie 4 dni roboczych przyznane zostanie  30 pkt, 

- za wskazanie w ofercie 5 dni roboczych przyznane zostanie  20 pkt, 

- za wskazanie w ofercie 6 dni roboczych przyznane zostanie  10 pkt, 

- za wskazanie w ofercie 7 dni roboczych przyznane zostanie    0 pkt, 

 

UWAGA: 

Zamawiający wymaga określenia terminu dostawy w pełnych dniach. 

 

W przypadku określenia terminu dostawy w niepełnych dniach zamawiający 

przyjmie wartość zaokrągloną w górę (np. 3,1 dnia roboczego zostanie zaokrąglone 

do 4 dni roboczych) i taki okres będzie uwzględniony do oceny oferty 

i w ewentualnej umowie z wykonawcą. 
 

1.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie postawione w SIWZ 

warunki, nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T 

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej. 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”. 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy”. 

 

2. Zmawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ 

warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone 
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oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) 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, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w dziale XIV pkt 1 ppkt a) SIWZ, na stronie 

internetowej. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

zamawiającego przedłoży w oryginale lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę kopię umowy regulującą współpracę wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami. 

4. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w dziale XIV pkt 3 SIWZ zamawiający 

powiadomi wykonawcę odrębnym pismem. 

5. Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał od wykonawcy oświadczenia wykonawcy, 

że na okres realizacji zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy 31.12.2020 r., będzie 

dysponował aktualną, opłaconą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie objętym zamówieniem, 

6. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę do dnia podpisania umowy warunków 

formalnych wskazanych w dziale XIV pkt 3 oraz 5 zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się 

od zawarcia umowy. 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych we wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej 

SIWZ, co wykonawca potwierdza w formularzu oferty. 
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2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we 

wzorze Istotnych Postanowień Umowy będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. 

XVII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy. Sposób postępowania określony jest w dziale VI „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

2. Zakres oraz sposób postępowania w przypadku odwołania określony jest w art. od 180 do 198 

ustawy Pzp.  

3. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

5. Zakres oraz sposób postępowania w przypadku skargi do sądu zawarty jest w art. od 198a do 

198g ustawy Pzp. 

XVIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z uwzględnieniem pkt X ppkt 14 SIWZ. 

2. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na którą może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy. 

 

XIX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

 

XXI. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XXV. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe. 

Zamawiający będzie dokonywał odbioru w odniesieniu do danego zlecenia (zamówienia). 

XXVI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ART. 29 UST. 3A USTAWY 

PZP 

Zamawiający nie określa w opisie wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż do udzielenia przedmiotu niniejszego 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 

XXVII.INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad 

określonych w ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są już 

znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nim, zaangażowane w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

XXVIII.INFORMACJE DODATKOWE  

1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 

ustawy Pzp. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

3. Zamawiający informuję, iż nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem 

niniejszego postępowania. 

4. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

XXIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

A) Klauzula informacyjna związana z wprowadzeniem 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 ochronie danych) (DZ. URZ. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

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 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: 

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa znaków 

drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r., numer referencyjny: ZDW.RDW4.12d.361.9.2020 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz 

w celu archiwizacji; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

8.2 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

8.3 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO2; 

8.4 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

9.2 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9.3 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. 

B) Obowiązki wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających 

z RODO. 

1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 

w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
1 Wyjaśnienie: 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. 
2 Wyjaśnienie: 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. 
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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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

W szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio 

pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już 

tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 

2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 
Opracował: 

 

 

 

Rafał Pilśniak 

Specjalista 

 

 

 

 

…………………………. 

Opiniowała pod 

względem 

proceduralnym: 

 

Anna Kominiak 

Naczelnik Wydziału ZP 

 

 

 

 

…………………………. 

Opiniował pod względem 

formalno-prawnym: 

 

 

Maciej Świerczyński 

Radca Prawny 

 

 

 

 

…………………………. 

Zatwierdził: 

 

 

Andrzej Michewicz 

Kierownik  

RDW Wąbrzeźno 

 

 

 

 

…………………………. 

   

Zatwierdził: 

 

 

Marcin Jabłoński 

Kierownik RDW Toruń 

 

 

 

…………………………. 

Odpowiedzialny za określenie opisu przedmiotu zamówienia: 

Leszek Gościniak, kierownicy poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. 

Odpowiedzialny za określenie warunków udziału w postępowaniu: 

Rafał Pilśniak, Andrzej Michewicz. 

Odpowiedzialny za określenie kryteriów oceny ofert: 

Rafał Pilśniak, Andrzej Michewicz. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Pełna nazwa wykonawcy 

(podmiotów występujących wspólnie) 

 

Adres siedziby wykonawcy (ulica)  

Miejscowość, kod pocztowy  

Województwo  

Adres do korespondencji (dotyczy jeżeli 

inny niż wyżej wymieniony) 

 

NIP  

REGON / KRS  

Nr telefonu do kontaktu  

Nr faxu do kontaktu  

Adres e-mail do kontaktu  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

kontaktowania się z zamawiającym 

 

Czy wykonawca jest: mikroprzedsiębior-

stwem, małym przedsiębiorstwem lub 

średnim przedsiębiorstwem? 

(jeśli tak – zaznaczyć odpowiednie)3 

 mikroprzedsiębiorstwo 
  

 mały przedsiębiorstwa 
  

 średnie przedsiębiorstwa 
 

OFERTA 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa znaków drogowych oraz słupków 

prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

w 2020 r. 

Część zamówienia nr ………….… 

My niżej podpisani4 

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

działając w imieniu i na rzecz 

...................................................................................................................................................................... 
(nazwa oraz dokładny adres wykonawcy) 

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

 
3 Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013 r. 

dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36) 

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR. 
4 Należy wpisać imię oraz nazwisko osoby podpisującej niniejszą ofertę w imieniu wykonawcy. 
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1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

wartość łączną netto   …………………….. zł 

podatek VAT    …………………….. zł 

wartość łączną brutto   …………………….. zł 

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

2. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy w maksymalnym 

terminie: ………………. dni roboczych5.  

UWAGA:  

- maksymalny czas dostawy wynosi 7 dni robocze; 

- minimalny czas dostawy wynosi 3 dni robocze. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 

31.12.2020 r. 

4. Akceptujemy następujące warunki płatności: 

zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna będzie 

w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez zamawiającego. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum6 dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący: 

............................................................................................................................................................... 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 

7. Niżej wymienione prace zrealizujemy sami / przy udziale następujących podwykonawców7: 

Lp. Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom8 Inne informacje 

   

   

   

   

 
5 Należy wpisać termin dostawy w pełnych dniach. 
6 Niepotrzebne skreślić. 
7 Niepotrzebne skreślić. 
8 Nie dotyczy podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp. 
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Lp. 

Część prac, które mają być powierzone podwykonawcom lub nazwy 

(firm) podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 

Inne informacje 

   

   

   

 

Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom wówczas podaje wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie 

powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………………………… 

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

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

8. Informujemy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadzić / nie będzie prowadzić9 do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego10. 

 Poniższą tabelę wypełnić wyłącznie w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) usługi/dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wartość netto 

(bez kwoty podatku) 

   

   

 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy, zgodnie z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu12. 

 
9   Niepotrzebne skreślić. 
10  Dotyczy przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu usług lub 

importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT (więcej informacji znajduje się w dziale XII pkt 5 SIWZ). 
11  Rozporządzenie 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
12  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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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12. Ofertę niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach. 

13. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

................13, które zostały umieszczone w oddzielnej kopercie, niniejsza oferta oraz wszelkie 

załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)14. 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a. ........................................................................................................................ 

b. ........................................................................................................................ 

c. ........................................................................................................................ 

d. ........................................................................................................................ 

e. ........................................................................................................................ 
 

 , dnia  r.   

      

     
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych 

do występowania w imieniu wykonawcy) 
 

 
13  Uzupełnić zgodnie z ofertą. 
14  W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), wykonawca 

winien załączyć dokument – uzasadnienie w którym wykonawca wykaże, iż zastrzeżone informacje faktycznie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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Załącznik nr 2.1a do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W INOWROCŁAWIU 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w 

zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Ostrzegawcze 

A I – gen. średnie szt. 100   

2. A II – gen. średnie szt. 12   

3. 

Zakazu 

B I – gen. średnie szt. 30   

4. B II – gen. średnie szt. 10   

5. B-20 II –gen. aktywny szt. 1   

6. 
Nakazu 

C I - gen. średnie szt. 20   

7. C-9 I - gen. aktywne szt. 1   

8. 

Informacyjne 

D I – gen. 
Średnie 

600x600 
szt. 50   

9. D I –gen. 
Średnie 

600x750 
szt. 5   

10. D II – gen. 
Średnie 

600x600 
szt. 11   

11. D-6 II- gen. 
Aktywne 

600x600 
szt. 1   

12. 

Kierunku i 

miejscowości, 

uzupełniające, przed 

przejazdami 

kolejowymi i inne 

D, E, F, G 

I – gen. wymiary indywid. m2 52   
i inne 

13. Tabliczki T I – gen. wymiary indywid. m2 10   

14. Tablice T II – gen. 

wymiar 

1200X2000 
m2 4,8   

na jaskrawym 

żółtym tle 

15. 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U I – gen. wymiary indywid. m2 20   

16. 

Punktowy element 
odblaskowy 

umieszczany na 
barierze ochronnej 

U-1c   szt. 10   

17. Tablice prowadzące U-3a II – gen. średnie szt. 4   

18. 
Słupki 

przeszkodowe 
U-5a I – gen. (do montażu C-9) szt. 2   

19. 

Słupki 

przeszkodowe z 

możliwością 

montażu na słupku 

U-5a I – gen. (do montażu C-9) szt. 2   

20. 
Tablice kierujące 

szerokie 
U-6a I – gen.  szt. 2   
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21. 

Tablice do 

oznaczania 

ograniczeń skrajni 

poziom. drogi 

U-9a I – gen.  szt. 2   

22. 

Ogrodzenia 

 

Wygrodzenie segmentowe – Bariera 

przeciwbłotna, rura ocynkowana, 

wypełnienie – tworzywo sztuczne, 

wym. 200x120cm, kolor szary, żółty 

mb 10   

23. U-12a 
Bariera rurowa przykręcana 

Wymiary 1100x2000mm 
szt. 20   

24.  Kołki rozporowe szt. 80   

25.  
Bariera rurowa wkopywana żółta 

Wymiary 1600x2000mm 
szt. 40   

26. 
Wygrodzenie 

harmonijkowe 
 

Wys. Słupka montażowego 1,1m, 

wysokość przęsła 0,70m, długość po 

rozciągnięciu 2,0m 

szt. 5   

27. Słupki gięte typu „s”   mb 2   

28. 

Bariery ochronne z 

tworzyw sztucznych 

wypełnione 

piaskiem lub wodą 

(wysokość 80cm 

długość 100-150cm, 

szerokość 40-55cm 

U-14e   szt. 2   

29. 
Zapora drogowa 

pojedyncza + stojak 
U-20a   szt. 2   

30. 

Tablice kierujące 

(ograniczniki 

skrajni) 

U-21a,b   szt. 2   

31. Taśma ostrzegawcza U-22  czerwono-biała szt. 8   

32. 
Słupki stalowe 

ocynkowane* 
  

o długościach od 

2,3m - do 4,0m 

(grubość ścianki 2 

mm) 

mb 75   

33. 
Słupki stalowe 

ocynkowane* 
  

o długościach 

powyżej  4,0m 

(grubość ścianki 3 

mm) 

mb 50   

34. 
Obejmy do znaków 

– alumin. 
  jednostronne szt. 50   

35. 
Obejmy do znaków– 

alumin. 
  dwustronne szt. 20   

36. 
Lustro drogowe 

 

U-18a  Ø 800 szt. 2   

37. U-18b  600x800 szt. 1   

38. U-18b  800x800 szt. 1   

39. Słupki blokujące U-12c   szt. 10   

40. 
Gniazdo do 

mocowania znaków 

RS 76 x 

600 
  szt. 10   

41. 
Baterie do lampy 

ostrzegawczej 

MiniStar 

1000 
  szt. 12   

42. Pokrowce na znaki    szt. 5   

Razem wartość netto:  

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1b do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W TORUNIU 

 

TABELA NR 1 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ostrzegawcze 

A I – gen. Średnie szt. 20   

2 A II– gen. Średnie szt. 50   

3 A II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 5   

4 

Zakazu 

B I – gen. Średnie szt. 40   

5 B II– gen. Średnie szt. 40   

6 B II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 5   

7 

Nakazu 

C I-gen. Średnie szt. 10   

8 C II-gen. Średnie szt. 10   

9 C II-gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 5   

10 Informacyjne D I – gen. Mini szt. 20   
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11 D I – gen. Średnie m2 2   

12 D II– gen. Średnie m2 20   

13 D-42/43 I – gen. wymiar 0,70*1,20m szt. 10   

14 

Kierunku i 

miejscowości, 

uzupełniające, 

przed 

przejazdami 

kolejowymi i 

inne 

D,E, F, G i 

inne 
I – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 10   

15 
D,E, F, G i 

inne 
II – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 5   

16 

Tabliczki 

T I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 3   

17 T II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 2   

18 
Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 5   

19 U II– gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 5   

Razem wartość netto:  

TABELA NR 2 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

(nazwa) 
Opis przedmiotu dostawy 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto w zł 
Wartość dostaw w zł 

(kol. 7 = kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ogrodzenie 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

(trzepakowa)żółta / czerwono-biała 

segment długości 200 cm 

szt. 20   

2 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

(trzepakowa) żółta / czerwono-biała 

segment długości 100 cm 

szt. 10   

3 
Bariera szczeblinkowa (balustrada) 

segment długości 200 cm 
szt. 10   

4 
Bariera szczeblinkowa (balustrada) 

segment długości 100 cm 
szt. 5   

5 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

Kategoria: Kocie oczka dwustronne 

biało -czerwone – DPT3 
szt. 20   

6 Taśma ostrzegawcza U-22 mb 50   

7 Pachołki Kategoria: U-23c, wielkość: Ø 500 szt. 5   
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8 
Tablica kierujące do 
oznakowania skrajni 

drogi 

Kategoria: U-21ab, dwustronne z 

tworzywa sztucznego z trzpieniami 

okrągłymi u góry i na dole , 

mocowanie do podstawy gumowej 

szt.  10   

9 

Lustro drogowe 

Kategoria: U-18a, średnica Ø 800 szt. 10   

10 Kategoria: U-18b, wymiar 600x800 szt. 10   

11 

Słupki stalowe 

ocynkowane 

Proste o długościach od 2,3m - do 

4,0m Ø 2” 
mb 654   

12 
Proste o długościach od 4,1m - do 

5,0m Ø 2” 
mb 196   

13 Gięte Ø 2” o długościach do 7,0 m mb 20   

14 

Obejmy do znaków 

Jednostronne szt. 368   

15 Dwustronne szt. 24   

16 

Słupki 

przeszkodowe 

 

Kategoria: U-5a (do montażu C-9) 
 

szt. 
5   

17 Kategoria: U-5b (z  C-9 Ø 400 I-gen) Szt. 15   

18 Kategoria: U-5b ((z  C-9 Ø 600 I-gen) Szt. 15   

19 Słupki blokujące Kategoria: U-12c szt. 5   

20 
Podstawa gumowa 

do znaków 
Waga: 25-30 kg szt. 5  

 

21 

Folia 

Obklejanie lic tablic i znaków m2 3  

 

22 Folia generacji: I – gen., kolory - mix m2 3   

23 
Folia generacji: II – gen., kolory - 

mix 
m2 3   

24 
Gniazdo do 

mocowania znaków 
—— szt. 2   

25 

Farba 

fluoroscencyjna w 

aerozolu 

Kolory - mix szt. 40   
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26 

Azyl do montażu na 
jezdni gumowy 

kompletny z 
mocowaniami do 

jezdni 

 szt. 10   

Razem wartość netto:  

 

 

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1c do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W TUCHOLI 

TABELA NR 1 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ostrzegawcze 

A II – gen. Średnie szt. 50   

2 A II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 4   

3 

Zakazu 

B II – gen. Średnie szt. 50   

4 B II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 4   

5 

Nakazu 

C II-gen. Średnie szt. 20   

 C II-gen. Małe szt. 10   

6 C II-gen. Mini szt. 10   

7 C II-gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 4   

8 

Informacyjne 

D6 II – gen. 
Średnie z żółtą 

jaskrawą ramką 
szt. 4   

9 D II – gen. Średnie m2 10   

10 D II– gen. Mini  szt. 10   

11 D-42/43 II – gen. wymiar 0,70*1,20m szt. 10   

12 

Kierunku             

i miejscowości, 

uzupełniające, 

przed 

przejazdami 

kolejowymi                  

i inne 

E, F, G i 

inne 
II – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 20   
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13 

Tabliczki 

T II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 50   

14 T II – gen. 

Wymiar 

indywidualny na 

żółtym jaskrawym tle 

m2 10   

15 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 20   

Razem wartość netto:  

TABELA NR 2 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

(nazwa) 
Opis przedmiotu dostawy 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto w zł 
Wartość dostaw w zł 

(kol. 7 = kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ogrodzenie 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 200 cm 

szt. 10   

2 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 100 cm 

szt. 10   

3 

Kategoria: U-12, ogrodzenie 

segmentowe – błotołap 

segment o wymiarach 200x100 cm 

szt. 10   

4 
Bariera szczeblinkowa u-11a  

segment długości 200 cm 
szt. 10   

5 
Bariera szczeblinkowa U-11a 

segment długości 100 cm 
szt. 10   

7 

Kategoria: U-12b, bariera łańcuchowa 

komplet słupki + łańcuch  

segment długości 150 cm 

szt. 10   

8 
Łańcuch ogniowy 

biały, czerwony, szary 
mb 10   

10 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu (aktywne) 

Kategoria: C-9, diodowe szt. 1   

11 Kategoria: U-6a, diodowe szt. 1   

12 Kategoria: D-6, diodowe szt. 1   

14 
Zasilanie solarne oznakowania 

aktywnego 
szt. 1   

15 Pachołki Kategoria: U-23c, wielkość: Ø 500 szt. 5   

16 

Lustro drogowe 

Kategoria: U-18a, średnica Ø 800 szt. 10   

17 Kategoria: U-18b, wymiar 600x800 szt. 5   

18 

Słupki stalowe 

ocynkowane 

Proste o długościach od 2,2m - do 

5,0m Ø 2” 
mb 400   

19 Gięte Ø 2” mb 100   

 Uchwyt „rozpórka” do znaków U-3c  szt. 10   
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20 

Obejmy do znaków 

Jednostronne szt. 201   

21 Dwustronne szt. 50   

22 Słupki 

przeszkodowe 

 

Kategoria: U-5a (do montażu C-9) szt. 5   

 Kategoria: U-5b z C-9 Ø400 szt. 5   

 Słupki krawędziowe Kategoria U-2 szt.  6   

23 Słupki blokujące Kategoria: U-12c szt. 6   

24 
Podstawa gumowa 

do znaków 
Waga: 25-30 kg szt. 5   

25 Folia 
Folia generacji: II – gen., kolory - 

mix 
m2 5   

27 
Gniazdo do 

mocowania znaków 
—— szt. 5   

28 Lizak —— szt. 4   

29 
Azyl do montażu na 

jezdni 
—— szt. 4   

30 

Farba 

fluoroscencyjna w 

aerozolu 

Kolory - mix szt. 30   

31 

Lampa 

ostrzegawcza 

zmierzchowa 

—— szt. 2   

32 
Baterie do lamp 

ostrzegawczych 
—— szt. 6   

 

Bariera drogowa            

U-14 a typu SP-09 

prosta 

Łata szt. 2   

 

Bariera drogowa            

U-14 a typu SP-09 

łukowa 

Łata  szt. 2   

Razem wartość netto:  

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1d do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W WĄBRZEŹNIE 

TABELA NR 1 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ostrzegawcze 

A I – gen. Średnie szt. 20   

2 A II– gen. Średnie szt. 40   

3 A II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 10   

4 

Zakazu 

B I – gen. Średnie szt. 10   

5 B II– gen. Średnie szt. 40   

6 B II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 10   

7 

Nakazu 

C I-gen. Średnie szt. 10   

8 C II-gen. Średnie szt. 20    

9 C II-gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 10   

10 

Informacyjne 

D I – gen. Mini szt. 8   

11 D I – gen. Średnie szt. 20   
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12 D II– gen. Średnie szt. 40   

13 D-42/43 I – gen. wymiar 0,70*1,20m szt. 16   

14 

Kierunku i 

miejscowości, 

uzupełniające, 

przed 

przejazdami 

kolejowymi i 

inne 

E, F, G i 

inne 
I – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 30   

15 
E, F, G i 

inne 
II – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 30   

16 

Tabliczki 

T I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 5   

17 T II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 10   

18 
Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 10   

19 U II– gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 10   

Razem wartość netto:  

TABELA NR 2 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

(nazwa) 
Opis przedmiotu dostawy 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto w zł 
Wartość dostaw w zł 

(kol. 7 = kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ogrodzenie 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 200 cm 

szt. 20   

2 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 100 cm 

szt. 20   

3 

Kategoria: U-12, ogrodzenie 

segmentowe – błotołap 

segment o wymiarach 200x180 cm 

szt. 10   

4 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 200 cm 
szt. 8   

5 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 100 cm 
szt. 8   

6 Bariera typ olsztyński szt. 10   

7 

Kategoria: U-12b, bariera łańcuchowa 

komplet słupki + łańcuch  

segment długości 150 cm 

szt. 10   

8 
Łańcuch ogniowy 

biały, czerwony, szary 
m 10   
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9 
Ozdobne słupki chodnikowe 

kształt wg zapotrzebowania 
szt. 10   

10 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

Kategoria: C-9, diodowe szt. 8   

11 Kategoria: U-6a, diodowe szt. 8   

12 Kategoria: D-6, diodowe szt. 4   

13 Kategoria: U-5c, diodowe szt. 8   

14 
Zasilanie solarne oznakowania 

aktywnego 
szt. 2   

15 Pachołki Kategoria: U-23c, wielkość: Ø 500 szt. 20   

16 

Lustro drogowe 

Kategoria: U-18a, średnica Ø 800 szt. 10   

17 Kategoria: U-18b, wymiar 600x800 szt. 10   

18 

Słupki stalowe 

ocynkowane 

Proste Ø 2” mb 500   

19 Gięte Ø 2” mb 200   

20 

Obejmy do znaków 

Jednostronne szt. 200   

21 Dwustronne szt. 100   

22 

Słupki 

przeszkodowe 

 

Kategoria: U-5a (do montażu C-9) 
 

szt. 
20   

23 Słupki blokujące Kategoria: U-12c szt. 20   

24 
Podstawa gumowa 

do znaków 
Waga: 25-30 kg szt. 10  

 

25 

Folia 

Folia generacji: I – gen., kolory - mix m2 30   

26 
Folia generacji: II – gen., kolory - 

mix 
m2 30   

27 
Gniazdo do 

mocowania znaków 
—— szt. 10   
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28 Lizak —— szt. 4   

29 
Azyl do montażu na 

jezdni 
—— szt. 10   

30 

Farba 

fluoroscencyjna w 

aerozolu 

Kolory – mix 

pojemność 0,5 litra 
szt. 50   

31 
Lampa 

ostrzegawcza 
—— szt. 12   

32 
Baterie do lamp 

ostrzegawczych 
—— szt. 12   

33 
Zapora pojedyncza 

+ stojak 
Kategoria: U-20a szt. 10   

34 
Zapora podwójna + 

stojak 
Kategoria: U-20c szt. 10   

35 Taśma ostrzegawcza 
Kategoria: U-22 

czerwono-biała rolka 100mb 
szt. 20   

Razem wartość netto:  

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1e do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH WE WŁOCŁAWKU 

TABELA NR 1 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ostrzegawcze 

A I – gen. Średnie szt. 15   

2 A II– gen. Średnie szt. 1   

3 A II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 1   

4 

Zakazu 

B I – gen. Średnie szt. 12   

5 B II– gen. Średnie szt. 1   

6 B II– gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 1   

7 

Nakazu 

C I-gen. Średnie szt. 1   

8 C II-gen. Średnie szt. 1   

9 C II-gen. 
Mini 

Montaż na magnes 
szt. 1   

10 

Informacyjne 

D I – gen. Mini szt. 1   

11 D I – gen. Średnie szt. 1   

12 D II– gen. Średnie szt. 10   

13 D-42/43 I – gen. wymiar 0,70*1,20m szt. 4   
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14 

Kierunku i 

miejscowości, 

uzupełniające, 

przed 

przejazdami 

kolejowymi i 

inne 

E, F, G i 

inne 
I – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 30   

15 
E, F, G i 

inne 
II – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 1   

16 

Tabliczki 

T I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 1   

17 T II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 5   

18 
Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 1   

19 U II– gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 1   

20 
Tablice 

prowadzące 
U-3a II-gen. średnie szt. 20   

21 Tablice kierujące U-6a I – gen.  szt. 1   

Razem wartość netto:  

TABELA NR 2 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

(nazwa) 
Opis przedmiotu dostawy 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto w zł 
Wartość dostaw w zł 

(kol. 7 = kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ogrodzenie 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 200 cm 

szt. 5   

2 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 100 cm 

szt. 1   

3 

Kategoria: U-12, ogrodzenie 

segmentowe – błotołap rura 

ocynkowana (szt. 2), wypełnienie- 

tworzywo sztuczne kolor szary 

segment o wymiarach 200x120 cm 

szt. 10   

4 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 200 cm 
szt. 10   

5 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 100 cm 
szt. 10   

6 Bariera typ olsztyński szt. 1   

7 

Kategoria: U-12b, bariera łańcuchowa 

komplet słupki + łańcuch  

segment długości 150 cm 

szt. 1   

8 
Łańcuch ogniowy 

biały, czerwony, szary 
m 10   
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9 Ozdobne słupki chodnikowe szt. 1   

10 

Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

Kategoria: A-7, diodowe szt. 2   

11 Kategoria: B-20, diodowe  4   

12 Kategoria: C-9, diodowe szt. 4   

13 Kategoria: U-6a, diodowe szt. 1   

14 Kategoria: D-6, diodowe szt. 1   

15 Kategoria: U-5c, diodowe szt. 1   

16 
Zasilanie solarne oznakowania 

aktywnego (dla poz. 10-15).) 
szt. 1   

17 

Znak dwustronny 900 x 900, kaseton 
D-6 podświetlany LED, lampa 

ostrzegawcza LED fi 300, lampa 
oświetlające przejście 

szt. 1   

18 

Wysięgnik stożkowy, ocynkowany 
ogniowo, długość ramienia od 4 do 

8m + zestaw kotwiący ( z możliwością 
montażu zestawy solarnego) 

szt. 1   

19 
Zasilanie sieciowe do znaku D-6 - 
skrzynka z zasilaczem 230w/12v i 

sterowaniem kasetonu 
szt. 1   

20 Zasilanie solarne znaku D-6 (kaseton) szt. 1   

21 Pachołki Kategoria: U-23c, wielkość: Ø 500 szt. 10   

22 

Lustro drogowe 

Kategoria: U-18a, średnica Ø 800 szt. 4   

23 Kategoria: U-18b, wymiar 600x800 szt. 1   

24 
Słupki stalowe 

ocynkowane 

Proste o długościach od 2,3m - do 

5,0m Ø 2” 
mb 150   

25 Gięte Ø 2” mb 10   

26 

Obejmy do znaków 

Dla rur 2,5” szt. 60   

27 Dla rur 2” szt. 200   

28 Dwustronne szt. 1   

29 

Słupki 

przeszkodowe 

 

Kategoria: U-5a (do montażu C-9) 
 

szt. 
1   

30 Kategoria: U-5b (z c-9 Ø 400) szt. 1   

30 
Kategoria: U-5b (Zespolony z C-9 Ø 

600) 
szt. 8   

31 Słupki blokujące Kategoria: U-12c szt. 1   
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32 
Podstawa gumowa 

do znaków 
Waga: 25-30 kg szt. 1  

 

33 

Folia 

Folia generacji: I – gen., kolory - mix m2 1   

34 
Folia generacji: II – gen., kolory - 

mix 
m2 1   

35 
Gniazdo do 

mocowania znaków 
—— szt. 1   

36 Lizak —— szt. 1   

37 

Farba 

fluoroscencyjna w 

aerozolu 

Kolory - mix szt. 30   

38 
Lampa 

ostrzegawcza 
—— szt. 1   

39 
Baterie do lamp 

ostrzegawczych 
—— szt. 1   

40 
Zapora pojedyncza 

+ stojak 
Kategoria: U-20a szt. 1   

41 
Zapora podwójna + 

stojak 
Kategoria: U-20c szt. 1   

Razem wartość netto:  

 

 

................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.1f do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - DOTYCZY DOSTAWY ZNAKÓW DROGOWYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE 

TABELA NR 1 

Lp. 
Rodzaj znaku 

(nazwa) 
Kategoria 

Folia 

generacji 

Wielkość znaku, 

opis (mini, małe, 

średnie, duże, wielkie) 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto w zł 

Wartość dostaw w zł 
(kol. 9 = kol. 7 x kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Ostrzegawcze 

A I – gen. Średnie szt. 36,00   

2 A II– gen. Średnie szt. 2,00   

3 

Zakazu 

B I – gen. Średnie szt. 20,00   

4 B II– gen. Średnie szt. 2,00   

5 

Nakazu 

C I-gen. Średnie szt. 10,00   

6 C II-gen. Średnie szt. 2,00   

7 

Informacyjne 

D I – gen. Mini szt. 2,00   

8 D I – gen. Średnie szt. 8,00   

9 D II– gen. Średnie szt. 2,00   

10 D-42/43 I – gen. wymiar 0,70*1,20m szt. 4,00   

11 D-6 II– gen. 
Średnie z żółtą 

jaskrawą ramką 
szt. 2,00   
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12 

Kierunku i 

miejscowości, 

uzupełniające, 

przed 

przejazdami 

kolejowymi i 

inne 

E, F, G i 

inne 
I – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 6,00   

13 
E, F, G i 

inne 
II – gen. 

Wymiar 

indywidualny 
m2 2,00   

14 

Tabliczki 

T I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 5,00   

15 T II – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 2,00   

16 T II – gen. 

Wymiar 1200x2000 

na jaskrawym żółtym 

tle 

m2 2,40   

17 
Elementy 

bezpieczeństwa 

ruchu 

U I – gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 4,00   

18 U II– gen. 
Wymiar 

indywidualny 
m2 2,00   

Razem wartość netto:  

TABELA NR 2 

Lp. 
Przedmiot dostawy 

(nazwa) 
Opis przedmiotu dostawy 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto w zł 
Wartość dostaw w zł 

(kol. 7 = kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ogrodzenie 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 200 cm 

szt. 6,00   

2 

Kategoria: U-12a, bariera rurowa 

żółta / czerwono-biała 

segment długości 100 cm 

szt. 2,00   

3 

Kategoria: U-12, ogrodzenie 

segmentowe – błotołap 

segment o wymiarach 200x180 cm 

szt. 2,00   

4 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 200 cm 
szt. 2,00   

5 
Bariera szczeblinowa (balustrada) 

segment długości 100 cm 
szt. 2,00   

6 Pachołki Kategoria: U-23c, wielkość: Ø 500 szt. 6,00   

7 

Lustro drogowe 

Kategoria: U-18a, średnica Ø 800 szt. 2,00   

8 Kategoria: U-18b, wymiar 600x800 szt. 2,00   

9 
Słupki stalowe 

ocynkowane 

Proste o długościach od 2,3m - do 

5,0m Ø 2” 
mb 50,00   
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10 Gięte Ø 2” mb 6,00   

11 

Obejmy do znaków 

Jednostronne szt. 103,00   

12 Dwustronne szt. 50,00   

13 

Słupki 

przeszkodowe 

 

Kategoria: U-5a (do montażu C-9) 
 

szt. 
10,00   

14 Słupki blokujące Kategoria: U-12c szt. 10,00   

15 
Tablice kierujące do 

oznakowania skrajni 

drogi 

Kategoria: U-21ab folia I - gen szt. 6,00   

16 
Podstawa gumowa 

do znaków 
Waga: 25-30 kg szt. 6,00   

17 

Folia 

Folia generacji: I – gen., kolory - mix m2 4,00   

18 
Folia generacji: II – gen., kolory - 

mix 
m2 2,00   

19 Lizak —— szt. 2,00   

20 

Farba 

fluoroscencyjna w 

aerozolu 

Kolory - mix szt. 6,00   

21 
Lampa 

ostrzegawcza 
—— szt. 2,00   

22 
Baterie do lamp 

ostrzegawczych 
—— szt. 2,00   

23 
Zapora pojedyncza 

+ stojak 
Kategoria: U-20a szt. 2,00   

Razem wartość netto:  

 

 

................................., dnia ................... r. 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2a do SIWZ 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOTYCZY DOSTAWY SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W INOWROCŁAWIU  

Lp. Przedmiot dostawy (nazwa, opis) 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Wartość dostaw 

w zł 
(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Słupki prowadzące U-1a        

- uchylne nieopisane 
szt. 770   

2. 

znak hektometrowy U-8  

(do słupka prowadzącego U-1a) uwaga! Naklejki 

wykonane z folii dedykowanej                 do 

polietylenu: 

Wys. cyfr – min. 102mm 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) - 130 kompletów 

szt. 1400   

3. 

znak kilometrowy U-7  

(do słupka prowadzącego U-1a) uwaga! Naklejki 

wykonane z folii dedykowanej do polietylenu: 

Wys. cyfr – min. 42mm 

    

49 … 86                x 20 kompletów szt. 700   

62 … 74                x 20 kompletów  260   

1 … 29                  x 20 kompletów  580   

24 … 57                x 20 kompletów  680   

1 … 2                   x 20 kompletów  40   

1 … 5                   x 20 kompletów  100   

1 … 7                   x 100 kompletów  700   

0                         x 20 kompletów  20   

8 … 12                 x 60 kompletów  300   

13 … 22               x 60 kompletów  600   

23 … 31               x 40 kompletów  360   

32 … 48               x 60 kompletów  1020   

49 … 53               x 40 kompletów  200   

54 … 62               x 20 kompletów  180   

4. 

znak z numerem drogi U-1f  (do słupka prowadzącego U-1a) uwaga! Naklejki wykonane z folii dedykowanej do 

polietylenu: 

246 

szt. 

100   

251 100   

252 50   

253 10   

249 20   

284 8   

394 40   

397 12   

398 24   

399 4   

400 4   

412 30   

253 20   

254 20   

255 20   

262 10   

266 10   

284 10   

Razem wartość netto:  
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................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2b do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOTYCZY DOSTAWY SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W TORUNIU 

Lp. Przedmiot dostawy (nazwa, opis) 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Wartość dostaw 

 w zł 
(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Słupki prowadzące U-1a - uchylne nieopisane szt. 500   

2 
Słupki prowadzące U-1a - uchylne opisane 

z hektometrem 
szt. 1000   

3 
Znak hektometrowy (cyferki do samodziel-

nego naklejania) do słupka U-1a – h=102 mm 
szt. 500   

4 
Znak kilometrowy (cyferki do samodzielnego 

naklejania) do słupka U-1a – h=42 mm 
szt. 1000   

5 
Znak z numerem drogi U1f (do słupka 
prowadzącego U1a) 

szt. 700   

Razem wartość netto:  

 

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2c do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOTYCZY DOSTAWY SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W TUCHOLI 

Lp. Przedmiot dostawy (nazwa, opis) 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Wartość dostaw 

w zł 
(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Słupki prowadzące U-1a - uchylne nieopisane szt. 550   

2 
Słupki prowadzące U-1a - uchylne opisane 

z hektometrem 
szt. 580   

3 

Znak z numerem drogi U-1f – (numery do 

samodzielnego naklejania – żółte) do słupka U-

1a 

szt. 200   

4 

Znak hektometrowy U-8 (cyferki do 

samodzielnego naklejania) do słupka U-1a – 

h=102 mm 

szt. 550   

5 

Znak kilometrowy U-7 (cyferki do 

samodzielnego naklejania) do słupka U-1a – 

h=42 mm 

szt. 1030   

Razem wartość netto:  

 

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2d do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOTYCZY DOSTAWY SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W WĄBRZEŹNIE 

Lp. Przedmiot dostawy (nazwa, opis) 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Wartość dostaw 

w zł 
(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Słupki prowadzące U-1a - uchylne nieopisane szt. 1500   

2 
Słupki prowadzące U-1a - uchylne opisane 

z hektometrem 
szt. 100   

3 Pokrywa przeciwporostowa – nakładka NU-1 szt. 1000   

4 
Znak hektometrowy (cyferki do samodziel-

nego naklejania) do słupka U-1a – h=102 mm 
szt. 2000   

5 
Znak kilometrowy (cyferki do samodzielnego 

naklejania) do słupka U-1a – h=42 mm 
szt. 2000   

Razem wartość netto:  

 

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 2.2e do SIWZ 

 

………………….……….. 
Nazwa i adres wykonawcy 

/pieczęć/ 
KOSZTORYS OFERTOWY 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - DOTYCZY DOSTAWY SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE 

Lp. Przedmiot dostawy (nazwa, opis) 
Jednostka 

miary 
Ilość  

Cena 

jednostkowa  

netto w zł 

Wartość dostaw 

w zł 
(kol. 6 = kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Słupki prowadzące U-1a - nieopisane szt. 430   

2 

Znak hektometrowy (cyferki do 

samodziel-nego naklejania) do słupka U-1a 

– h=102 mm 

szt. 400   

3 

Znak kilometrowy (cyferki do samodzielnego naklejania) do słupka U-1a – h=42 mm 

  1 … 10 szt. 280   

 11 … 20 szt. 120   

 21 … 30 szt. 60   

 31 … 40 szt. 20   

 45 … 66 szt. 44   

161 … 172  szt. 26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Znak z numerem drogi U-1f (cyferki do samodzielnego naklejania) do słupka U-1a  

207 szt. 4   

214 
szt. 

10   

217 
szt. 

2   

240 
szt. 

10   

244 
szt. 

15   

245 szt. 9   

248 
szt. 

9   

256 
szt. 

10   

272 
szt. 

30   

377 
szt. 

9   
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391 
szt. 

9   

402 
szt. 

4   

249 szt. 2   

549 
szt. 

2   

550 
szt. 

10   

551 
szt. 

10   

578 
szt. 

2   

Razem wartość netto:  

 

 

 

 
................................., dnia ................... r. 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Część zamówienia nr ……… 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa znaków 

drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie 

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………… 

…………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Część zamówienia nr ……… 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa znaków drogowych oraz 

słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Bydgoszczy w 2020 r. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, 

co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w …………..…………………………………………………..….………………………………………..  

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….…………….., w 

następującym zakresie: ………..…………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

  



str. 61 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

Część zamówienia nr ……… 

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp  

 

w imieniu wykonawcy: 

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

…………………………………………………………………………………….………………………. 
(wpisać nazwę / firmę wykonawcy) 

 

Oświadczam, że*: 

1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co 

wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

2. należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co 

następujący wykonawca/wykonawcy, którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym 

podstępowaniu: 

a) ……………………………………………………… 

b) ……………………………………………………… 

 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania 

pomiędzy mną a ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w niniejszym postępowaniu: 

a) ……………………………………………………… 

b) ……………………………………………………… 

 

 

................................., dnia ................... r. 

................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla 

jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

Część zamówienia nr 1 – dotyczy dostawy znaków drogowych 

Część zamówienia nr 2 – dotyczy dostawy słupków prowadzących 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania w/w dostawy w zakresie szczegółowo określonym w ofercie 

wykonawcy z dnia …………… r., złożonej w przetargu nieograniczonym, w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralne składniki niniejszej umowy. 

3. Odbiorcami powyższego zamówienia publicznego będą następujące jednostki terenowe: 

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Inowrocław 

b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Toruń 

- baza RDW Toruń w m. Młyniec II nr 38, 87- 162 Lubicz 

c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Tucholi 

- baza RDW Tuchola w m. Szubin, ul. Dworcowa 5 

d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Wąbrzeźno 

- baza RDW Wąbrzeźno w m. Brodnica, Karbowo, ul. Wczasowa 46A 

e) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Włocławek 

- baza RDW Włocławek, 87-600 Lipno, Rumiankowo k/Lipna 

f) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko 

Miejsce dostawy: 

- siedziba RDW Żołędowo 
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4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34  

ust. 5 ustawy Pzp: 

a) Zastosowanie przez zamawiającego prawa opcji będzie polegać na zwiększeniu ilości 

przedmiotu zamówienia na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się: 

Część zamówienia nr 1 – dotyczy dostawy znaków drogowych 

50 % zamówienia podstawowego. 

Część zamówienia nr 2 – dotyczy dostawy słupków prowadzących  

50 % zamówienia podstawowego. 

b) Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji 

zamówienia w ramach prawa opcji. 

c) Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2020 r. 

d) O zastosowaniu prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie przed realizacją. 

e) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy 

zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 

f) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy 

na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią 

warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. 

g) Prawo opcji zobowiązuje wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie 

zadeklarowanym aneksem. 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia po takich samych 

cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. 

§ 2 

Czas obowiązywania 

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez 

poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

2. Czas trwania umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania limitów środków 

przewidzianych na realizację zamówienia. 

§ 3 

Warunki wykonywania umowy 

1. Termin dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do wskazanego miejsca przez zamawiającego 

w ciągu ……….. dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia pisemnego pocztą elektroniczną 

(e-mailem) przez upoważnionego pracownika zamawiającego wskazanego w umowie (za datę 

złożonego zamówienia uznaje się datę przesłania zlecenia wiadomością e-mail). 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. 

2. Asortyment dostaw oraz ilość i miejsce dostawy określony zostanie każdorazowo w pisemnym 

zleceniu i przekazane zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Dostawa zamówionego asortymentu realizowana będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do 

piątku) w godzinach od 7.00 do 10.00.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznego zamawiającego o terminie 

dostawy. Powiadomienie to musi nastąpić z wyprzedzeniem minimum jednego dnia roboczego. 

5. Koszt transportu (w tym załadunku, przeładunku oraz rozładunku) i ubezpieczenia towaru na czas 

transportu obciążają wykonawcę. 

6. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostaw. 
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7. Pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw przedmiotu 

zamówienia ponosi wykonawca. 

8. Materiały i wzory przedmiotu zamówienia użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności zapisom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i 

sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310). 

9. Dostarczany przez wykonawcę przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 

10. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków dostawy 

i udzielania wykonawcy wiążących wskazówek, a wykonawca do zastosowywania się do nich. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia 

oferty. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu określonego w § 1 umowy nie może 

przekroczyć: 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

Powyższa kwota wydatkowana będzie w następujący sposób: 

a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

d) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

e) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

f) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko 

……………….. zł (netto) + ……………….. zł (VAT 23 %) = ……………….. zł (brutto) 

2. Podana powyżej wartość jest wartością szacunkową i stanowi górną granicę wartości umowy. Ceny 

jednostkowe w kosztorysach ofertowych pozostają stałe przez cały okres trwania umowy i nie 

podlegają waloryzacji.  

3. Całkowita wartość umowna dla przedmiotu zamówienia wymienionego w § 1 w okresie jej trwania 

nie może przekroczyć kwoty całkowitej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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4. Całkowita wartość umowna wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu może być nie wykorzystana 

w okresie zawartej umowy, natomiast po upływie terminu jej realizacji określonego w § 2, bądź po 

wykorzystaniu całej kwoty maksymalnej określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia o zapłatę dalszych kwot wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wskazanych w kosztorysach ofertowych 

w ramach dostaw wymienionych w § 1, ale do kwoty nie przekraczającej wartości określonej 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający zastrzega, iż podane w kosztorysach ofertowych ilości są ilościami szacunkowymi, 

przyjętymi przez zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez wykonawcę ceny oferty oraz 

wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu i w żadnym wypadku 

nie stanowi ze strony zamawiającego, zobowiązania do ich zakupu w podanej ilości. 

7. Ilość przedmiotu zamówienia pobrana przez zamawiającego ustalana będzie w oparciu 

o bezpośrednie zapotrzebowanie zamawiającego każdorazowo w danym zleceniu (zamówieniu). 

8. Ewentualna zmiana przewidywanych szacunkowych ilości przedmiotu zamówienia nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówione 

ilości według cen określonych w kosztorysach ofertowych (załącznik nr 2.1a – 2.1f lub 2.2a – 2.2e 

do SIWZ – stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę). 

9. Zamawiający zastrzega prawo zmiany ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia na inne niż 

wymienione w kosztorysach ofertowych (załącznik nr 2.1a – 2.1f lub 2.2a – 2.2e do SIWZ – 

stosownie do części na którą wykonawca składa ofertę) w trakcie trwania umowy w ramach 

posiadanego przez wykonawcę zaplecza hurtowego po średnich cenach rynkowych, ale do kwoty 

nie przekraczającej wartości umownej. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wydatkowania środków między 

poszczególnymi Rejonami Dróg Wojewódzkich z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 5 

Sposób i termin zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

wykonawcę potwierdzonej przez zamawiającego do 7 dnia kalendarzowego po wykonanej niewadliwie 

dostawie. Do każdej faktury zostanie załączony dokument wydania na zewnątrz (WZ) zawierający 

w szczególności imię, nazwisko i pieczątkę osoby odpowiedzialnej za odbiór zamówienia 

(przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich) oraz potwierdzenie przez nią asortymentu i ilości 

przedmiotu zamówienia. 

2. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się wynagrodzenie brutto za 

dostawę, które będzie wynikiem iloczynu ilości dostarczonego i odebranego przedmiotu zamówienia 

oraz cen jednostkowych określonych przez wykonawcę w kosztorysach ofertowych. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez zamawiającego 

bezwadliwego wykonania dostaw. 

 

Faktury należy sporządzać w oddzielnie dla poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich 

w odniesieniu do poszczególnych zleceń. 

 

Dane do faktury:  

Województwo Kujawsko – Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 956-19-69-536, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

Rejon Dróg Wojewódzkich w  

 (Nazwa RDW którego dotyczy dostawa) 
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(Adres siedziby RDW którego dotyczy dostawa) 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) wykonawca posiada również możliwość przesłania ustrukturyzowanych 

faktur drogą elektroniczną za pomocą bezpłatnej platformy elektronicznego fakturowania 

znajdującej się pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj na numer GLN 

jednostki (numer można uzyskać bezpośrednio w danym Rejonie Dróg Wojewódzkim, którego 

faktura dotyczy). 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 

i przyjęcia przez zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy 

na rachunek wykonawcy. 

5. Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą przez zamawiającego przelewem na konto 

wykonawcy. 

§ 6 

Odbiór dostaw 

1. Zamawiający będzie dokonywać odbioru dostaw w odniesieniu do danego zlecenia (zamówienia). 

2. Odbiór będzie dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu asortymentu do wskazanego miejsca 

dostawy i skutecznym poinformowaniu zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 3. 

3. W przypadku dostarczenia zamawiającemu produktów złej jakości, nie odpowiadających opisowi 

przedmiotu zamówienia, szczegółowym specyfikacjom technicznym czy też obowiązującym 

przepisom prawa, zamawiający ma prawo nie przyjąć całości lub części dostawy. Wykonawca 

zabierze nie odebraną partię produktów na własny koszt. Wykonawca dostarczy nowe produkty 

pozbawione wad zamawiającemu w ilości zareklamowanej w terminie określonym w protokole 

odbioru. 

4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru części dostawy, który określi sposób i termin usunięcia 

ewentualnych wad jakościowych i ilościowych. Protokół podpisują przedstawiciele zamawiającego 

i wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru dostaw przedmiotu umowy, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych 

wad. 

6. Koszty usuwania wad ponosi wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża określonego 

każdorazowo w zleceniu terminu zakończenia dostaw objętych danym zamówieniem. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem to: 

- zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego 

odpowiedniej części po raz drugi, lub 

- zamawiający w razie odstąpienia od umowy ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu 

odbioru lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

wykonawcy, 

8. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za usunięcia wad. 
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9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru dostaw innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

10. W przypadku odbioru dostaw uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych postanowienia 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli na wykonane dostawy gwarancji liczonej od dnia wystawienia faktury na okres: 

Część zamówienia nr 1 – dotyczy dostawy znaków drogowych 

a) 7 lat na znaki i tablice wykonane z zastosowaniem folii I i II generacji, 

b) 1 rok na pozostały asortyment dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

Część zamówienia nr 2 – dotyczy dostawy słupków prowadzących 

a) 2 lat na słupki prowadzące, 

b) 1 rok na pozostały asortyment dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane dostawy także po terminie 

określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeśli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane dostawy zamawiającemu przysługują 

wobec wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi. 

4. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru lub do 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez naprawę towaru lub wymianę na 

nowy, w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy jej uznania 

- udzielenia w tym terminie odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem. 

6. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu 

oznaczać będzie uznanie reklamacji. 

§ 8 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu 

karę umowną w wysokości: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy określonego w danym zleceniu (zamówieniu) 

powstałą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 5,00 % wartości brutto  tego 

zlecenia (zamówienia) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

w § 3 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego zlecenia (zamówienia) lub 

w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 10,00 % wartości brutto wadliwych 

(reklamowanych) asortymentów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 ust. 1. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostaw przekraczającej 6 dni roboczych zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
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5. Kary powyższe mogą być naliczane kumulatywnie. 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc 

od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia od umowy. 

2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od  powzięcia wiadomości o takiej 

sytuacji; 

Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało ani  odstępne ani roszczenie odszkodowawcze. 

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 

- wykonawca nie rozpoczął świadczenia dostaw lub je przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie 

kontynuuje jej wobec wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, 

- w przypadku przewidzianym w § 8 ust. 4, § 11, § 16 umowy. 

3. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

- zamawiający nie przystąpi do odbioru z przyczyn, które nie obciążają wykonawcy, 

- zamawiający odmawia odbioru dostaw lub odmawia podpisania protokołu odbioru z przyczyn, 

które nie obciążają wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i posiadać uzasadnienie - pod rygorem 

nieważności.  

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące 

szczegółowe obowiązki: 

- w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wykonawca przy 

udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odstąpienia. 

- wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym, koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada, zamawiający 

obowiązany jest do odbioru dostaw wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane dostawy, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

wykonawcę.  

7. Do obliczenia należności wykonawcy z tytułów wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu 

stosuje się ceny ustalone w ofercie wykonawcy. 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne 

1. Osobą odpowiedzialna za realizacje umowy jest z ramienia zamawiającego: 

a) RDW Inowrocław: p. Wiesław Kończal - kierownik RDW Inowrocław 

b) RDW Toruń:  p. Marcin Jabłoński - kierownik RDW Toruń 

c) RDW Tuchola:  p. Janusz Dąbka – kierownik RDW Tuchola 

d) RDW Wąbrzeźno: p. Andrzej Michewicz - kierownik RDW Wąbrzeźno 
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e) RDW Włocławek: p. Krzysztof Rzadkowolski - kierownik RDW we Włocławku 

f) RDW Żołędowo: p. Sebastian Małkowski - kierownik RDW w Żołędowie 

2. Przedstawicielem wykonawcy jest: 

p. ……………………………………………. – tel. ………………………., e-mail: ……………… 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację dostaw z ramienia zamawiającego: 

a) RDW Inowrocław: 

 - p. Janusz Stopinski - Drogomistrz w Inowrocławiu, tel.  609 510 479, 

b) RDW Toruń:   

- p. Beata Lewicka- Witkowska – Drogomistrz,  tel. 56 66 44 035, 663 771 174, 

- p. Przemysław Rutkowski – Drogomistrz, tel. 56 66 44 035, 609 510 482. 

c) RDW Tuchola:   

- p. Monika Gnacińska – Specjalista, tel. 52 336 12 20, 

- p. Mariusz Gromowski – Specjalista, tel. 52 336 12 20, 

- p. Marcin Kwiatkowski - Majster – Drogomistrz, tel. 695 234 435. 

d) RDW Wąbrzeźno:  

- p. Andrzej Cieślik - Drogomistrz w Wąbrzeźnie, tel. 56 688 25 73, 609 510 487, 

- p. Rajmund Brzostek - Drogomistrz w Brodnicy, tel. 56 493 42 00, 609 510 486. 

e) RDW Włocławek:  

 - p. Piotr Malinowski - Drogomistrz baza Włocławek, tel. 693 168 402, 

- p. Robert Nowakowski - Drogomistrz baza Włocławek, tel. 691 965 767, 

- p. Wiesław Mikołajczak - Drogomistrz baza Rumiankowo k/ Lipna, tel. 609 510 489 

f) RDW Żołędowo:  

- p. Leszek Huppert – St. Majster – Drogomistrz, tel. 663 771 198 

§ 11 

Powierzenie wykonania umowy innemu podmiotowi 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odstąpienia przez 

zamawiającego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji dostaw objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 

z wykonywanymi dostawami. 

3. Odpowiedzialność wykonawcy za straty w mieniu zamawiającego (powstałe w trakcie 

wykonywania czynności wynikających z umowy) ustala się następująco: 

- protokołu ustalającego okoliczności powstania szkody sporządzonego przy udziale stron umowy, 

- udokumentowanej wartości mienia utraconego (dokumentuje zamawiający), 

- rachunku za poniesione straty w postaci noty obciążeniowej. 
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4. Wypłata odszkodowania na rzecz zamawiającego następować będzie w terminie 7 dni od daty 

prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez wykonawcę noty obciążeniowej, w przypadku nie 

otrzymania w terminie 7 dni wypłaty odszkodowania, zamawiający potrąci z faktury wartość 

odszkodowania. 

§ 13 

Zmiany postanowień 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana 

dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę lub wykonawca 

samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można 

było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a 

których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń 

losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania 

umowy; 

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony wykonawcy zmiana 

którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie 

przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wskazanych w ofercie wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 

1.3. Zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenie stron. 

1.4. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

1.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku konieczności zmiany miejsca dostaw przez zamawiającego, jeśli wykonawca 

udowodni, że z powodu zwiększonej odległości dostaw wykonawca ponosi dodatkowe koszty, 

c) zastosowania przewidywanego prawa opcji. 

1.6. Zmiany terminu realizacji umowy: 

a) z uwagi na istotne trudności w odbiorze dostaw przez zamawiającego lub podmioty 

współpracujące z zamawiającym w zakresie budowy chodników, dróg itp. (np. przedłużające się 

procedury związane z wyłonieniem wykonawców robót, problemy ze składowaniem 

materiałów), 
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b) w przypadku gdy dostawy objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co 

uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 

1.7. Przekształcenia wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inną spółkę 

prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.). 

2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) - "Jeżeli z powodu nadzwyczajnej 

zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo 

groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd 

może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób 

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy". 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z tym jednak zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie 

numerów telefonów/faksów i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym 

pisemnie drugą stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili dokonania 

zmiany.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych. 

§ 14 

Podwykonawcy 

1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące dostawy: 

a) ………………………………………...………………………………………………………….. 

3. Pozostałe dostawy wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami. 

4. Zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawcy wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców ja za swoje własne. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy nie stanowiące naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) mogą być 

dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 
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§ 16 

Przeniesienie wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego na osoby 

trzecie. Jakakolwiek cesja nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, 

uprawniające zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz naliczenia przez 

zamawiającego stosownych kar umownych wskazanych w § 8. 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ DOSTAW 

 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek 

administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2020 r. 

Część zamówienia nr ……… 

oświadczam, że: ………………………………….……………………….………………………………. 
(nazwa firmy) 

wykonywał/a, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

następujące zamówienia w zakresie dostawy znaków drogowych lub słupków prowadzących zgodnie 

z warunkiem określonym w dziale V pkt 2.3.2 ppkt a) SIWZ – stosownie do części zamówienia na którą 

wykonawca składa ofertę. 

 

Przedmiot dostaw 
Daty 

wykonania 

Podmioty na rzecz 

których dostawy 

zostały/są wykonane 

Wartość 

(w zł brutto) 

    

    

    

    

    

Łączna wartość dostaw 

 

 

 

 

 

................................., dnia ................... r. 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do 

występowania w imieniu wykonawcy) 
 

UWAGA. 

Należy załączyć do niniejszego wykazu min. 1 dowód potwierdzający, że dostawa została wykonana lub jest 

wykonywana należycie w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych. 

Dowodem takim mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane lub są wykonywane w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów 

o których mowa wyżej składa oświadczenie wykonawcy. 
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