Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Tom I :

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Formularz Oferty
Formularz 2.1. Oferta;

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu:
Formularz 3.1.1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.
Formularz 3.1.2.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Formularz 3.1.2a.
Oświadczenie
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów,
na zasobach których Wykonawca polega, wykazując
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział
w realizacji części zamówienia.
Formularz 3.1.3.
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Formularz 3.2.
Wiedza i doświadczenie.
Formularz 3.3.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia („Potencjał kadrowy - osoby zdolne do
wykonania zamówienia”);
Formularz 3.4.
PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia złożone przez
podmiot z zasobów, którego Wykonawca będzie korzystał
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Tom II:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) i Gwarancja jakości.

Tom III:

Opis przedmiotu zamówienia:
Program funkcjonalno – użytkowy, Specyfikacja na projektowanie,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Tom IV:

Kosztorys ofertowy.

TOM I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI
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Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin,
tel. 81 534 92 44, fax 81 534 92 39
e-mail: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl
adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161
Godziny urzędowania: od 730 do 1530.

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: O.LU.D-3.2411.5.2016.ar
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.

Źródła finansowania.
Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

5.
5.1.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa chodnika w ramach programu „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 63 na odcinku od granicy gminy Ulan-Majorat
w m. Klębów do istniejącego chodnika w m. Stok, tj. od km 311+880 do km 314+414
w miejscowościach: Klębów i Stok”
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego , w powiecie
Radzyń Podlaski w gminie Ulan-Majorat.






Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem posiadanej
przez Zamawiającego dokumentacji, która dla Wykonawcy nie jest wiążąca, uzyskania
decyzji ZRID, realizacji robót oraz pełnienia nadzoru autorskiego.
Zamówienie dotyczy w szczególności (z zastrzeżeniem opisanych w niniejszym
dokumencie wymagań):
opracowania dokumentacji projektowej (wraz z dokumentacją formalno-prawną
dotycząca nabycia praw do nieruchomości znajdujących się w projektowanym pasie
drogowym oraz poza nim),
uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń
(w tym np. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie),
wykonania robót budowlanych,
pełnienia nadzoru autorskiego.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Przedmiot główny:
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, dróg;
Dodatkowy przedmiot:
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

5.2.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
zgodnie z dokumentem Gwarancja Jakości (wzór stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ). Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, licząc
od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
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może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji do 48 miesięcy (kryterium oceny
ofert).
5.3.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

5.4.

Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Tomie III, który zawiera:
Program funkcjonalno – użytkowy, Specyfikacja na projektowanie, Warunki wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Ponadto Zamawiający dołącza posiadaną dokumentację projektową, która dla Wykonawcy nie jest wiążąca.

5.5.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w formularzu oferty informacji, czy Wykonawca wykona przedmiot
zamówienia sam, czy przy udziale Podwykonawców.

5.6.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn.
zmianami) i ustawie Pzp.

5.7.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

6.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana w terminie do dnia
20.12.2016 r w tym:
do dnia 30.09.2016 r. – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
ZRID
do dnia 20.12.2016 r – wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem ostatecznym.

7.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.2. IDW
oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania
uprawnień
do
wykonywania
określonej
działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1. IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 lub 2 zadań polegających na
projektowaniu i budowie lub na projektowaniu i przebudowie, lub budowie, lub
przebudowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej lub rowerowej z nawierzchnią
z kostki betonowej wzdłuż dróg lub ulic klasy min. G, o łącznej wartości zamówienia
dla obu zadań nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto.
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Wartości
podane
w
dokumentach
potwierdzających
spełnienie warunku
w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy
wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia
(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
zdolnymi do wykonania zamówienia:

technicznym

oraz

osobami

a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1. IDW.
b) Potencjał kadrowy:
Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby,
które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
wymagania:
a) Kierownik Budowy:
- wymagana liczba osób:1
- minimalne doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy lub
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych na minimum jednym zadaniu w zakresie
wykonania budowy/przebudowy ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych w ciągu
dróg lub ulic klasy min. G.
b) Projektant branży drogowej
- wymagana liczba osób: 1
- minimalne doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie na stanowiskach Głównego Projektanta Drogowego lub Projektanta
Drogowego przy realizacji minimum jednego zadania obejmującego opracowanie
dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na
budowę lub przebudowę ciągów pieszych lub pieszo rowerowych w ciągu dróg lub
ulic klasy min. G.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.1.1. IDW.
7.3.

Wykonawca może polegać na zasobach (wiedzy i doświadczeniu, potencjale kadrowym)
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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7.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja).
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 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

7.5.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie: spełnia – nie
spełnia.

7.6.

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8.

Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

8.1.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
Pzp należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

spełniania

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
8.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1) poświadczenie lub
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości lub gdy
z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
8.1.2.a. Wykonawca winien w wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.2. IDW, wskazać zadania
odpowiadające swym zakresem zadaniom (robotom budowlanym) wskazanym
w pkt 7.2.2) IDW.
8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją
o postawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykaz
ten musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3) lit. b) IDW.
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8.2

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu i/lub potencjale
kadrowym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający
w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
dokumentów, z których winno wynikać w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać ww. dane.

8.3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy
– pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy
Pzp – złożyć następujące dokumenty:

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
8.3.1a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów,
na zasobach, których Wykonawca polega, wykazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział
w realizacji części zamówienia.
8.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8.4.

Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.3.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1) litera a) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 8.4.1. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed
notariuszem.
8.4.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania z wnioskiem
przedłożonego dokumentu.
8.5.

o

udzielenie

niezbędnych

informacji

dotyczących

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy złożyć
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt. 5) ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, na załączniku zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.

8.6. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
8.6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego
w pkt. 8.1.1. IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału a także zobowiązania,
o którym mowa w pkt. 8.2. IDW, które wymaga zachowania formy pisemnej), należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.3. i 8.2. IDW, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8.6.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.6.4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
8.7.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1. IDW powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców;
b. dokumenty
wymienione
w
pkt.
8.1.2.,
8.1.3.
IDW
składa
dowolny
Wykonawca/dowolni Wykonawcy, wykazujący spełnianie warunków, spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę;
c. oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1. IDW oraz dokumenty wymienione
w pkt 8.3.2. IDW albo odpowiadające im określone w pkt. 8.4.1. i 8.4.2. IDW,
a także określone w pkt. 8.5. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
d. oświadczenie wymienione w pkt 8.3.1.a składa każdy podmiot na zasobach, którego
Wykonawca polega wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

9.

Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz 2.1. „Oferta” oraz Kosztorys ofertowy.

9.6. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.6.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 8. IDW.
9.6.2. 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.
9.6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
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9.6.4. Kopię gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Kopia gwarancji lub poręczenia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę oraz trwale połączona z ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia
należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie oraz
zwrócenie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.7.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.8.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.9.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.

9.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym
razie nie będzie uwzględnione.
9.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.12. i 9.13. IDW. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o liczbie stron.
9.12. Oświadczenia
i
dokumenty
dotyczące
właściwości
Wykonawcy,
wymagane
postanowieniami pkt. 8. IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron,
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.
9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone
i ponumerowane. Wykonawca jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale,
·oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
·uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
·zaadresowane następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin (pokój nr 55)
oraz opisane:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa
chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Nie otwierać przed dniem/wpisać aktualną datę otwarcia ofert/,
godz. /wpisać aktualną godzinę otwarcia ofert/
9.15. Wymagania określone w pkt. 9.11.–9.14. IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
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9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

10.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych, w tym również
koszty towarzyszące, niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla poszczególnych
pozycji Kosztorysu ofertowego.
(Tom IV niniejszej SIWZ).
10.2. Dla wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego należy ustalić i wpisać ceny ryczałtowe.
10.3. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji
w formularzu Kosztorysu ofertowego. Wartości te należy zsumować i wyliczyć wartość
podatku VAT. Następnie wartość netto oferty należy powiększyć o podatek VAT, określając w ten sposób cenę oferty brutto.
Udział kosztów dokumentacji projektowej wraz z materiałami do ZRID nie może być
większy niż 12% kwoty netto całego zamówienia.
10.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza Kosztorysu ofertowego.
10.5. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie ofertowym.
10.6. Ceny w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty winny być
wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. do 1 grosza).
10.7. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za
wyjątkiem sytuacji określonych w istotnych postanowieniach umowy – Tom II SIWZ.
10.8. 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 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.
10.9. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa
w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach wchodzących w skład SIWZ.
11.

Wymagania dotyczące wadium

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, wg uznania Wykonawcy:
a.
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa
Krajowego, nr rachunku: 70 1130 1206 0028 9129 2790 0001,
b.
poręczeniach bankowych;
c.
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d.
gwarancjach bankowych;
e.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
f.
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 (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
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11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie
powinno być wystawione na Zamawiającego, którym jest Skarb Państwa
– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874
Warszawa. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy dołączyć
do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie i zwrot Wykonawcy lub złożyć
w osobnej kopercie przed upływem terminu składania ofert.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 11.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej
przed upływem terminu składania ofert.
11.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.
11.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5
wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

ustawy

Pzp

Zamawiający

zatrzyma

wadium

11.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako
najkorzystniejszej.
12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21, w pokoju nr 55, w terminie
do 09.06.2016 r., do godziny 1200.
12.2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie przy ul. Ogrodowej 21, w pokoju nr 124, w dniu 09.06.2016 r.,
o godzinie 1215.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
13.

Termin związania ofertą.

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. 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 terminu, o którym mowa w pkt. 13.1. IDW, o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
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najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
14.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – 90%.
2) Długość okresu gwarancji jakości – 10%.
14.1.1. Opis kryterium „Cena”:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C min
Co

C=
gdzie:

C
C

min
o

x 90 pkt

– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej

14.1.2. Opis kryterium „Długość okresu gwarancji”:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
zgodnie z dokumentem Gwarancja Jakości. Okres gwarancji wymagany przez
Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po podpisaniu
protokołu odbioru ostatecznego robót. Wykonawca może zaproponować wydłużenia
okresu gwarancji do 48 miesięcy za co otrzyma 10 pkt. Przy ocenie terminu realizacji badane oferty będą punktowane w następujący sposób:
- gwarancja jakości – 36 miesięcy – 0 pkt.
- gwarancja jakości – 48 miesięcy – 10 pkt.
UWAGA!
Jeśli Wykonawca nie określi okresu gwarancji jakości w Formularzu „Oferta”,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy
i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie
największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach
każdego z podanych wyżej kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba pkt. którą otrzyma Wykonawca
C – liczba pkt., które otrzyma Wykonawca w kryterium „Cena”
G - liczba pkt., które otrzyma Wykonawca w kryterium „Długość okresu gwarancji”
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeśli te
oferty mają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
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14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
ze wzorem określonym w pkt 14.2.
14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia,
4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 14.6.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.
15.1.

Informacje o formalnościach, których należy dopełnić po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy.
W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców.

15.2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 15.1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.
16.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w jednej
lub kilku następujących formach (do wyboru):
a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
i na warunkach określonych w Tomie II.
16.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, treść gwarancji musi być
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
17.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

17.1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
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17.3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.5. Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
17.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej GDDKiA.
17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. IDW wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.

17.7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.8.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

18.

Opis sposobu porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 81 534 92 39)
albo drogą elektroniczną (e-mail: zam_publ_Lublin@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem
pkt. 18.2. IDW.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie
lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego,
a także zmiany lub wycofania oferty.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21

- 14 -

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 18.4 IDW, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 18.4. IDW.
18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
18.6. W
przypadku
rozbieżności
pomiędzy
treścią
SIWZ
a
treścią
wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie
internetowej.
18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz, jeżeli będzie to konieczne, przedłuży termin
składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następującą osobę:
- Anetta Różańska – tel. 81 534 92 44
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Rozdział 2
Formularz Oferty
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FORMULARZ 2.1

OFERTA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa
chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
MY, NIŻEJ PODPISANI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(nazwa/firma i dokładny adres/siedziba Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy/firmy
i dokładne adresy/siedziby wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ oraz wyjaśnieniami
i zmianami treści SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego, i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto:
………………………………………………………………………………………………………………PLN,
(słownie: …………………………………………………………….……………………………………………………………………)
zgodnie z załączonym do Oferty kosztorysem ofertowym.
4.

INFORMUJEMY, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego*.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług: __________________________, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____________________ zł
netto*
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OBJAŚNIENIE
dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto ofert, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług,


importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczania
przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia:
W terminie do dnia 20.12.2016 roku w tym:
do dnia 30.09.2016 r. – wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID
do dnia 20.12.2016 r – wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem ostatecznym
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych
w dokumencie - Gwarancja Jakości. Deklarujemy długość okresu gwarancji 36 / 48**
miesięcy, początek gwarancji w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru
ostatecznego robót.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:*
____________________ w formie __________________________________________
Wadium (wniesione w formie pieniężnej) należy zwrócić na rachunek bankowy nr:
________________________________________
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY
sami/przy udziale podwykonawców*
9. OŚWIADCZAMY,

że

sposób

reprezentacji

Wykonawcy*/Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
_____________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – konsorcjum)

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia
ww. informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach
nr od ____ do ____ .
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11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru
naszej

oferty,

do zawarcia

umowy

zgodnej

z

ofertą, na

warunkach

określonych

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
na poniższy adres: Imię i nazwisko (nazwa): ___________________________________
Adres: _________________________________________________________________
tel. ________________ fax ________________ e-mail__________________________
13. OFERTĘ składamy na ____ stronach.
14.
15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
_________________________________________________________________________
16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ____ stronach:
_________________________________________________________________________
_______________ dnia __ __ 2016 roku

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
** należy określić długość okresu gwarancji zgodnie z kryterium oceny ofert. Jeśli Wykonawca nie określi okresu
gwarancji jakości w Formularzu „Oferta”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres
36 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
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Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu:
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Formularz 3.1.1

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

_______________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

1

1

UWAGA:

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.”,
powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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Formularz 3.1.2.

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

w imieniu Wykonawcy:
_________________________________________________________________
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

z

postępowania

_______________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

2

UWAGA:

niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

2

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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Formularz 3.1.2. a)

OŚWIADCZENIE

(nazwa podmiotu, na zasobach którego
polega Wykonawca)

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów
na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
a które to podmioty będą brały udział w realizacji
części zamówienia

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa
chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

oświadczam, że w odniesieniu do
_______________________________________________________________________
(nazwa podmiotu)

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

_______________ dnia __ __ 2016 roku

__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
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Formularz 3.1.3.

INFORMACJA
o przynależności do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Pzp
(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

w imieniu Wykonawcy:
_________________________________________________________________
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, oświadczam, że reprezentowany przez nas podmiot:
1. nie należy do grupy kapitałowej*;
2. należy do grupy kapitałowej, w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp.*

_______________ dnia __ __ 2016 roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*-niepotrzebne skreślić

UWAGA:

niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5)
ustawy Pzp.” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć listę podmiotów wchodzących
w skład grupy kapitałowej
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Formularz 3.2.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

publicznego

prowadzonym

Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
Przedkładamy wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (zgodnie
z opisem w pkt 7.2.2) IDW):

Lp.

A

Nazwa Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
spełnianie
warunku
B

Nazwa i adres
Zamawiającego/
Zlecającego

Charakterystyka zamówienia
/Przedmiot zamówienia
(podać między innymi nazwę,
zakres, wartość brutto
zamówienia)

Termin
wykonania
od-do

C

D

E

UWAGA:
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać ww. dane.

Załączamy dowody dotyczące najważniejszych spośród wyżej wykazanych robót, określające,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
_______________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.3

POTENCJAŁ KADROWY
(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa
chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych”
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
(zgodnie z opisem w pkt 7.2.3) lit.b IDW)

Funkcja

Poz.

1.

2.

Nazwisko
i imię

Opis doświadczenia
potwierdzającego odpoPodstawa
wiednio spełnianie wymadysponowania osobą
gań opisanych
w IDW

Kierownik budowy
– wskazana osoba powinna
posiadać doświadczenie na
stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy
lub Inspektora Nadzoru Robót Drogowych na minimum jednym zadaniu w zakresie wykonania budowy/przebudowy ciągów pieszych lub pieszorowerowych w ciągu dróg
lub ulic klasy min. G.

Projektant branży
drogowej
- wskazana osoba powinna
posiadać doświadczenie na
stanowiskach Głównego
Projektanta Drogowego lub
Projektanta Drogowego
przy realizacji minimum
jednego zadania
obejmującego opracowanie
dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej
z projektu budowlanego na
budowę lub przebudowę
ciągów pieszych lub pieszo
rowerowych w ciągu dróg
lub ulic klasy min. G.

UWAGA:

1) Z dysponowaniem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy
Wykonawcą a osobami, na dysponowanie którymi Wykonawca się powołuje. Bez znaczenia jest tutaj charakter
prawny takiego stosunku, tj. może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa przedwstępną, czy też
z samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
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Z pośrednim dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mamy do czynienia, gdy osoby te
udostępniane są Wykonawcy za pośrednictwem (i zgodą) podmiotu trzeciego. W takich przypadkach tytułem
prawnym do powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania w przypadku, gdy
Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 8.2 IDW oraz załączyć wymagane dokumenty.

2) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
a)

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c)

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

d)

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać w/w dane.

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższym wykazie posiadają wymagane uprawnienia.

_________________ dnia ___2016 roku

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.4.
PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów, którego Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

My niżej podpisani, działający w imieniu ___________________________________
(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Projekt i wykonanie robót w zakresie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
w województwie lubelskim na DK 63 w miejscowościach: Klębów i Stok (budowa
chodnika dla pieszych) w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy

_______________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby w zakresie:

1. Wiedzy i doświadczenia,
Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji
wyszczególnionych w formularzu „Wiedza i Doświadczenie”,

robót

b)

charakter stosunku łączącego podmiotu udostępniającego z Wykonawcą jest/będzie
następujący:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
(wpisać sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego swoją wiedzę i doświadczenie –
np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp.)

c)

zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
(wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoją wiedzę
i doświadczenie, np. umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

d)

okres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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2.

Potencjał kadrowy

Oświadczam, iż:
a)

udostępniam Wykonawcy potencjał kadrowy:
Imię i nazwisko: …………….……………………. – na stanowisku: ……………………………………
b) charakter stosunku łączącego podmiotu udostępniającego z Wykonawcą jest/będzie
następujący:
…………………………………………………………………………………………
(wpisać sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego swoją wiedzę i
doświadczenie - np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp.)

c) zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………
(wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoją
wiedzę i doświadczenie, np. umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

d) okres udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie
z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie
przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

_______________ dnia __ __ 2016 roku

_______________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
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