GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ w ŁODZI REJON w KUTNIE

Przetarg nieograniczony: 02/06/2008/RK

REMONTY ZABYTKOWEGO
MOSTU NA rz.SŁUDWI
w m.MAURZYCE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam:

Jan Stocki
Kutno, kwiecieńc’2008

SPIS TREŚCI
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
1. Formularz oferty
2. Instrukcja dla Wykonawców
3. Umowa – projekt
4. Kosztorys ofertowy
5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót (SST)
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej
treści SIWZ lub Specyfikacją.
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OFERTA
(pieczęć

Do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie
ul. Kard. Stf. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont zabytkowego mostu na
rz. Słudwi w m. Maurzyce na terenie działania Rejonu w Kutnie zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej GDDKiA
MY NIśEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.
OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3.

OFERUJEMY wykonanie robót

w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę netto:
...................................................................PLN + podatek VAT (.......%)............................PLN
co daje razem cenę brutto: ................................................................................................... PLN
(słownie złotych brutto:...............................................................................................................)
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
4.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5.
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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6.
UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyŜszego wnieśliśmy wadium w wysokości ......................................PLN
w formie .......................................................................................................................................
7.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami w następującym zakresie:..........................

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
natomiast roboty w zakresie: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wykonają następujący podwykonawcy: .......................................................................................
.......................................................................................................................................................
8.
OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
……………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………...
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy
kierować na poniŜszy adres:
…………………………………………………………………………………………………
12.

OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. kartkach.

13.

DO NINIEJSZEJ OFERTY załącza się:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................
…………………………… dnia __ __ 200_ roku
………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
*] niepotrzebne skreślić
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Adres: 90-056 Łódź ul.F.D.Roosevelta 9
tel/faks: 042 637 75 36
e-mail: przetargi@lodz.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
nr konta Kredyt Bank S.A. II O/Łódź 26 1500 1546 1215 4001 3207 0000
II.

NAZWA I ADRES PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie
Adres: 99-300 Kutno ul.Kard.Wyszyńskiego 13
tel. 024 355 79 91 faks: 024 355 73 19
e-mail: drogikutno@lodz.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
III.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest
znakiem : 02/06/2008/RK.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŜej
podane oznaczenie.
IV.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655), zwanej dalej “ustawą”.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.), jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o
wartości szacunkowej poniŜej 5 150 000 EURO zgodnie z art. 39-46 ustawy.
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis zamówienia wg CPV:
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu remontu mostu stalowego, kratowego na rz. Słudwi
w m.Maurzyce. Most ten jest nieuŜytkowany i zarejestrowany jako zabytek w 1968r.
W zakres remontu wchodzi:
• wykonanie nowych powłok malarskich konstrukcji stalowej
• wykonanie nowej izolacji na płycie betonowej pomostu oraz przełoŜenie nawierzchni
z kostki kamiennej
• wykonanie nowych nawierzchni chodników
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•
•
•
•
•
•
•

zabezpieczenie płyty betonowej oraz przyczółków zestawem malarskim
wykonanie nowych schodów w ciągu ścieŜek dla zwiedzających
wykonanie nowego dojścia od strony Warszawy wraz z wymianą krawęŜnika
wykonanie podejść przy przyczółkach mostu w celu dokonania oględzin stanu łoŜysk
umocnienie ścieŜek dla zwiedzających
wykonanie wymiany umocnienia stoŜków i oczyszczenia ich z roślinności
zaślepienie otworów w płycie w miejscach przejścia kratownicy

Roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym
decyzją nr 4/208 z dn. 05.03.2008r. wydaną przez Starostę Łowickiego, Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) stanowiącymi integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia SIWZ) oraz zgodnie z umową.
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT. 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1
pkt.6 ustawy.
VII. INFORMACJA NA TEMAT OFERT WARIANTOWYCH
Wykonawca powinien złoŜyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 31 lipca 2009r.
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU ICH OCENY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.1. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dowodów na to, Ŝe spełnia wymagania
określone w niniejszej SIWZ, tj:
• spełnia wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
• wykonawca musi wykazać się, Ŝe posiada lub dysponuje sprzętem niezbędnym do
realizacji zamówienia zgodnie z SST
• wykonawca musi dysponować wystarczającą liczbą pracowników do realizacji
zamówienia, a w szczególności: kierownik robót mostowych z uprawnieniami,
operatorzy sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia zgodnie z SST
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• wykonawca musi wykazać, Ŝe zrealizował samodzielnie w ostatnich trzech latach
zamówienie na remont lub budowę mostu stalowego o rozpiętości co najmniej 25m
• wykonawca musi wykazać, Ŝe posiada lub ma podpisaną umowę z laboratorium
prowadzącym badania wymagane w SST
1.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia-nie spełnia”. Nie spełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie.
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.2.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w pkt.2.1.
2.4. W przypadku złoŜenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum),
Zamawiający dopuści taką Ofertę, gdy załączona do Oferty umowa regulująca zasady
współpracy podmiotów występujących wspólnie w sposób nie budzący wątpliwości określa:
a. przedsiębiorców odpowiedzialnych za złoŜenie oferty oraz wykonanie zamówienia,
b. zasady reprezentacji (wyznaczenie lidera)
c. zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej
(art.369 k.c.) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia.
d. okres związania umową.
e. zakaz rozwiązania umowy w czasie realizacji zamówienia i rękojmi.
2.5. W przypadku oferty konsorcjum wymagane ustawą oświadczenia i dokumenty dotyczą
kaŜdego podmiotu występującego wspólnie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;

7

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy równieŜ
wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
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w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy,
z zastrzeŜeniem art.26 ust.3;
4) nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.
5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeŜeniem art.92 ust.1 pkt.3.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, lub którzy złoŜyli dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później
niŜ w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub
dokumentów.
X. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1. Wypełniony Formularz Oferty podpisany przez osobę umocowaną – wg wzoru
zawartego w niniejszej SIWZ.
1.2. Wypełniony Kosztorys Ofertowy podpisany przez osobę umocowaną– wg wzoru
zawartego w niniejszej SIWZ.
1.3. Dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy oryginały bądź kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane
ze strony Wykonawcy:
(1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
(2) pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i umowy dla
Wykonawców występujących wspólnie,
(3) oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust.1 ustawy

9

1.4. Dokumenty potwierdzające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
Wykonawcy, a takŜe Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
(1) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca, przewidzianych do wykonania niniejszego
zamówienia –załącznik nr 1 wraz z załączonymi do niego kopiami uprawnień do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokumentami potwierdzającymi
przynaleŜność do Krajowej Izby InŜynierów Budownictwa
(2) wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia zgodnie z SST w dyspozycji
Wykonawcy z udokumentowaniem dyspozycji – załącznik nr 2,
(3) wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z wymaganiami zamawiającego – załącznik nr 3.
1.5.Dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
(1) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000
PLN w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie
objętym zamówieniem.
1.6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1.3 (1) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Wykonawca moŜe zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.3.(1) złoŜyć równowaŜne
zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1.7. Dokumenty naleŜy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
1.8. JeŜeli załączona kserokopia któregoś z wymaganych wyŜej dokumentów będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający moŜe Ŝądać
przedłoŜenia przez Wykonawcy oryginału dokumentu lub jego notarialnie potwierdzonej
kopii.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca
moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
3. Oferta powinna być napisana pod rygorem niewaŜności na maszynie, komputerze bądź
inną trwałą techniką w sposób czytelny oraz podpisana przez umocowanego do
reprezentowania na zewnątrz przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie strony Oferty,
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w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę
podpisującą Ofertę.
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w numeracji stron lub kartek
i nie będą one stanowiły podstawy odrzucenia Oferty.
Językiem obowiązującym jest język polski.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŜy złoŜyć wraz
z tłumaczeniami na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
4. Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:
• będą zaadresowane na adres Zamawiającego oraz
• będą posiadać oznaczenia : “Oferta na remont zabytkowego mostu w m.Maurzyce
„ Nie otwierać przed 29 lipca 2008r. godz. 1000”
Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres
Wykonawcy, aby moŜna było zwrócić ofertę złoŜoną po terminie, bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia protestu.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty, załączone zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyŜszych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on “nie dotyczy”. JeŜeli na stronach załączników zabraknie miejsca naleŜy dołączyć
dodatkowe strony.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii powinien być poświadczony za
zgodność z oryginałem podpisem osoby umocowanej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6. W przypadku , gdy oferta zawiera jakichkolwiek dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa zaleca się złoŜenie Oferty w 2 tomach:
- tom I – powinien zawierać Formularz Oferty; dodatkowo naleŜy w nim zamieścić
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- tom II – powinien zawierać dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeŜenie Wykonawcy w
odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom
postępowania.
Obydwa tomy powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane i powinny zawierać
łącznie dokumenty określone w niniejszej Instrukcji.
Brak zastrzeŜenia Wykonawcy w odniesieniu do informacji, o których mowa powyŜej, Ŝe nie
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania będzie skutkować przyjęciem
przez Zamawiającego, Ŝe treść Oferty, wszelkich oświadczeń i zaświadczeń składanych przez
Wykonawców jest jawna i moŜe zostać udostępniona innym uczestnikom postępowania.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORTWA – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności – art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 4, poz. 211 z późniejszymi zmianami).
7. Oferta powinna być złoŜona w 1 egzemplarzu w postaci trwale zszytej.
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8.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA”.
9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Wykonawca nie moŜe wycofać oferty lub wprowadzić w niej zmian po upływie terminu
składania ofert.
XII. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ
1. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcom, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie
treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania
ofert.
Zamawiający umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której zamieścił SIWZ.
2. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający moŜe zmodyfikować treść SIWZ.
KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie
niezwłocznie przekazana do wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza ją na stronie internetowej na której została udostępniona SIWZ.
4.Zamawiający przedłuŜy określony w SIWZ termin składania ofert, jeŜeli w wyniku
modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 PLN(słownie: pięć tysięcy złotych )
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących
formach, w zaleŜności od wyboru Wykonawcy:
• pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Kredyt Bank S.A. II O/Łódź, nr 26 1500 1546 1215 4001 3207 0000,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)
3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
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5.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości i formie zostanie
wykluczony z postępowania.
6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeŜeli:
• upłynie termin związania ofertą;
• zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego
• Zamawiający uniewaŜni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte
lub upłynie termin do ich wnoszenia.
7.Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
• który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
• który został wykluczony z postępowania;
• którego oferta została odrzucona.
8. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono
wadium na podstawie ust. 22 pkt. 2 i 3, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu
uniewaŜniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą
wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
• odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
• zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający moŜe, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie
zgody na przedłuŜenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60
dni.. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna być wyraŜona
na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności
wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony
okres związania ofertą. Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu związania
ofertą nie powoduje utraty wadium.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
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XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie prowadzącego postępowanie w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Kutnie ul. Kard.Stf. Wyszyńskiego 13 nie
później niŜ do 29 lipca 2008r. do godz. 1000. Wszystkie oferty otrzymane przez
Zamawiającego po terminie składania ofert podanym powyŜej zostaną zwrócone
Wykonawcom nie otwarte po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj.
w dniu 29 lipca 2008r. godz. 1000..
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert .
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca wypełni Kosztorys Ofertowy na formularzu lub kserokopii formularza
znajdującego się w SIWZ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian pod rygorem odrzucenia
oferty.
2. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie pozycje wymienione w Kosztorysie
Ofertowym. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny
jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uwaŜać się będzie, Ŝe zostały ujęte w
innych cenach wymienionych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
3. Cenę naleŜy podać zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca
2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami).
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres waŜności umowy
i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów szczegółowych warunków
umowy.
Cenę naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.
Zamawiający przewiduje prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej.
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4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
1) w przypadku mnoŜenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeŜeli cenę jednostkową podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeŜeli cenę za część zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się, Ŝe
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeŜeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyraŜone
słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeŜeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeŜeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, Ŝe prawidłowo
podano poszczególne ceny ryczałtowe.
Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z wyŜej podanymi zasadami
uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy,
oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie
odrębnych przepisów.
7.Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej ofert/oferty Zamawiający zastosuje wyłącznie
kryterium ceny – 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta/y o najniŜszej wartości brutto (cena netto +
podatek VAT).
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XVIII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeŜeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie
art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 7 dni od dania otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów,
2.Ocenie podlegać będzie wartość brutto (cena netto + podatek VAT).
Oceny dokonają członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iŜ oferta nie odrzucona,
zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
3.JeŜeli zostały złoŜone dwie lub więcej ofert o takiej samej, najniŜszej cenie zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia ofert dodatkowych
w wyznaczonym przez siebie terminie.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych pierwszych ofertach.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

XIX. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
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3) jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
jest cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie i mimo wezwania wykonawców, którzy złoŜyli
te oferty do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych,
zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć,
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2.O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
• ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
• złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
przyczyn leŜących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4 . W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
XX. ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę, o treści zgodnej z wzorem zawartym w SIWZ, w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania
ofertą.
Umowa moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeŜeli zamawiający
przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania
ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych
w złoŜonej ofercie.
2.

Do umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, jeŜeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

3.JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą
przesłanki uniewaŜnienia postępowania (art. 93 ust. 1 ustawy).
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XXI. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1.Wykonawcom oraz innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2.Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym uprawniony do wniesienia
protestu, powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego
w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.
4.Protest dot. treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej.
5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub SIWZ zamawiający
moŜe przedłuŜyć termin składania ofert.
6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6.
8.Protest winien być wniesiony na piśmie oraz:
• wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
• zawierać Ŝądanie protestującego,
• zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie
wykonawców, którzy złoŜyli oferty.
10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niŜ na 7 dni przed upływem
waŜności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu
protestu.
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11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją na stronie internetowej, na której jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
12.Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się
wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na
korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:
• w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu
toczącym się w wyniku wniesienia protestu
• do upływu terminów, o których mowa w art.180 ust.3, jeŜeli protest dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień SIWZ.
13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje
Ŝądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się
do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu
protest.
14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w
postępowaniu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności
zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą następnie wnieść
protestu, powołując się na te same okoliczności.
15. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie moŜe zawrzeć
umowy.
16. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego
protestu lub upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.
17. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
• treści ogłoszenia
• postanowień SIWZ
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
• wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
18. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i
terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest
oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku
wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ w
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza równieŜ na stronie
internetowej, na której jest udostępniana.
19. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność
lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
19

•

niezwłocznie – jeŜeli uwzględnił wszystkie zgłoszone Ŝądania;

•

po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeŜeli co najmniej jedno ze zgłoszonych
Ŝądań nie zostało uwzględnione.

O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zaniechanej informuje niezwłocznie wszystkich
wykonawców.
XXIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu,
telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2.Adres e-mail: drogikutno@lodz.gddkia.lgov.pl faks: (024) 355 73 19
strona internetowa: www.gddkia.gov.pl
XXIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się
następujące osoby:
(1) Dorota Linkiewicz Gł. Specjalista tel. (0-24) 355 78 10 , 355 79 91
(2) Jan Stocki
Kierownik Rejonu tel. (0-24) 355 78 10
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ZAŁĄCZNIK NR 1
PERSONEL

Nazwa Firmy ...................................................................................................................
Adres Firmy .....................................................................................................................
Oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia skierujemy następujące osoby:
Stanowisko
w realizacji
zamówienia

Nazwisko
i imię

Wykształcenie

Doświadczenie
Zawodowe
(okres pełnienia
funkcji,
stanowisko,
nazwa firmy,
opis
doświadczenia)

Posiadane
uprawnienia
(rodzaj i nr)

Kierownik
budowy w
zakresie robót
mostowych

Oświadczamy, Ŝe dysponujemy jako firma lub dysponują firmy będące naszymi
podwykonawcami pozostałym personelem niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie
z SST.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
SPRZĘT

Nazwa Firmy ...............................................................................................................................
Adres Firmy .................................................................................................................................
Oświadczamy, Ŝe firma posiada (dysponuje) następujące, w pełni sprawne jednostki sprzętu
i środki transportu:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj sprzętu

Liczba
jednostek

Walec średni gładki
Walec ogumiony
Równiarka lub spycharka
Koparka o poj. łyŜki min. 0,5 m3
Spawarka elektryczna
Piaskownica lub śrutownica
Urządzenia myjące pod ciśnieniem
Aparaty natryskowe powłok malarskich

Nazwa producenta,
marka, model

Forma władania
przez
wykonawcę
zamówienia lub
jego
podwykonawcę

1
1
1
1
1
1
1
2

Oświadczamy, Ŝe dysponujemy jako firma lub dysponują firmy będące naszymi
podwykonawcami pozostałym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie
z SST.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Firmy .............................................................................................................................................
Adres Firmy...............................................................................................................................................
Oświadczamy, Ŝe firma zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej
następujące zamówienia:
Nazwa i adres
zamawiającego

Wartość
zamówienia
wykonanego
przez
Wykonawcę
Zgodnie z
wymagania
mi SIWZ

Miejsce wykonania robót
Zakres robót
Rodzaj drogi

Czas

Początek
(miesiąc
i rok)
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realizacji

Zakończenie
(miesiąc
i rok)

UMOWA NR....... /2008- projekt
W dniu .......................2008 r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul.F.D. Roosevelta 9 90-056 Łódź, zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
1.mgr inŜ. Małgorzatę Jezierską
- Dyrektor Oddziału
2. mgr Barbarę Kielar
- Główna Księgowa
działającymi na podstawie pełnomocnictwa
a firmą
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy
Rejestr Sądowy nr .............. z dnia ........................... zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Podstawę zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej 60 000 EURO.
2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie remontu mostu
zabytkowego na rz.Słudwi w Maurzyce
zgodnie z niniejszą umową, ofertą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją nr 4/2008 z dn. 05.03.2008r. wydaną
przez Starostę Łowickiego
a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę brutto (umowną) w wysokości ..................... zł
za wykonanie całego zakresu usługi
(słownie:…………………………..………………………………………………....zł brutto)
3. NaleŜności będą regulowane z konta Zamawiającego w KREDYT BANK PBI IIOddział
w Łodzi Nr 32 1500 1546 1215 4004 4429 0000
na konto Wykonawcy w ...............................................................................................................
nr ..................................................................................................................................................
w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
4. Wartość umowy określa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) określona w §1 pkt.2
umowy.
5.Ceny jednostkowe oraz wartość umowy netto w trakcie realizacji umowy nie ulegają
zmianie.
6.Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z SIWZ i niniejszą
umową. Roboty dodatkowe i zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego nie
będą przez niego zapłacone.
Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami
przejściowymi, w okresach nie krótszych niŜ miesięczne za wykonany zakres robót na
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podstawie wpisów do dziennika budowy dokonanych przez Inspektora nadzoru i protokołu
odbioru częściowego oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości
robót. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nie wykorzystania całego zakresu umowy
w przypadku braku potrzeb lub braku środków finansowych na jego realizację,
bez odszkodowania.
§2
1. Zamówienie naleŜy wykonać do 31 lipca 2009r.
2.Zamówienie naleŜy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym, ze Szczegółową
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą integralną część SIWZ
oraz zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
3. Zamawiający przekaŜe obiekt Wykonawcy na 7 dni przed przystąpieniem
do robót.
§3
1.Wykonawca oznakuje odcinek drogi na którym będą odbywać się wyjazdy z budowy
znakami ostrzegawczymi o wyjeździe z budowy.
Sprzęt budowlany poruszający się po drodze musi być wyposaŜony w migające światło
koloru pomarańczowego zamontowane w sposób widoczny dla uŜytkowników dróg.
Koszty w/w elementów zostały uwzględnione w cenie ofertowej i nie podlegają odrębnej
zapłacie.
§4
1.W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać
Wykonawcy dziennik budowy. Plac budowy będzie przekazywany sukcesywnie,
w zaleŜności od potrzeb.
2.Rzetelnie prowadzone dokumenty wymienione w pkt.1 będą przechowywane na budowie
i udostępniane na kaŜde Ŝądanie uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i
przedstawicieli uprawnionych organów administracyjnych.
3. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów będzie przedkładał dokumenty
potwierdzające ich jakość wymienione w ustawie Prawo Budowlane i przepisach
wykonawczych do tej ustawy. Jest to warunek do uzyskania zezwolenia Inspektora Nadzoru
na przystąpienie do realizacji robót
4.Wykonawca przystąpi do wykonywania remontu niezwłocznie po wydaniu polecenia przez
Inspektora Nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.
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§5
1.Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane
w trakcie wykonywania robót, a takŜe za sprawne działanie sprzętu.
2.Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały,
sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad
w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne
wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w niniejszej umowie lub
moŜe być logicznie z niej wywnioskowane).
3.Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie
spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie
realizacji zamówienia .
5.Wykonawca zobowiązany jest do naleŜytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót
i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem
na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
w czasie realizacji robót, objętych umową.
§6
1.Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obowiązuje okres gwarancji, który
wynosi 12 miesięcy .
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru wykonanych robót, potwierdzonego
protokołem odbioru robót.
§7
1.Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności do dnia .................... .
§8
1.Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca
składowania odpadów. Wykonawca pokryje koszty pobranej energii elektrycznej i wody oraz
innych czynników niezbędnych do realizacji robót.
2.Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy
go wyłącznie na cel budowy. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy
w stanie czystym i nadającym się do uŜytkowania bez dodatkowych prac.
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3. Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia stanowią własność Wykonawcy
i naleŜy je usunąć z pasa drogowego. Wykonawcę obowiązuje przestrzeganie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach, w tym zakresie.

§9
1.Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru inwestorskiego
.......................................................................................................................................................
2.Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację usługi w osobie:
......................................................................................................................................................
3.Zamawiający ma prawo Ŝądać zmian pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu,
materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych Ŝądań.
Nie zastosowanie się do tych Ŝądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy,
jako zawinione przez Wykonawcę.
4.Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. "Prawo budowlane"
(Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i koordynatora z ramienia
Zamawiającego - o czym wcześniej powiadomi Wykonawcę (w terminie 3 dni przed
dokonaniem zmiany), bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.
5.Wykonawca moŜe dokonać zmian kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą
Zamawiającego i zmiana taka nie będzie wymagać aneksu.

§10
1.Odbiory dokonywane będą w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną,
OST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” Warszawa 2002r.i obowiązujące Polskie Normy
oraz obowiązujące przepisy prawa budowlanego.
2.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów częściowych i odbioru końcowego
wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.
3.Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy.
Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
4.Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad
jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.
5.Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego
terminu zakończenia robót.
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§11
1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem
odszkodowania 10% wartości umowy.
2.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pienięŜną w wysokości 0,5% wartości umowy
za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu robót objętej umową oraz 0,5% wynagrodzenia
określonego w protokole robót poprawkowych za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie,
wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki.
§12
Zamawiający nie dopuszcza zlecania przez Wykonawcę realizacji niniejszego zamówienia
podwykonawcom.
§13
Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach ustawy Prawo zamówień
publicznych i mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony
umowy.
§14
Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ, powiadomienie o wyborze oferty, oferta
wraz kosztorysem ofertowym.
§15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§16
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu w
Łodzi.
§18
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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