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Wstęp
Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie
zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Postanowienia ogólne
Nr sprawy: ZDiT-DZ.3321.34.2014

1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń
warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami,
jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez
Zamawiającego.
2. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji,
formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia
sporządzoną w języku polskim i w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy
wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom,
którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo
budowlane, Kodeksu cywilnego.
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1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:
Miasto Łódź -Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
NIP: 725-18-59-255
www.zdit.uml.lodz.pl
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części tego dokumentu
– Ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje - remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie
wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej
oraz budowę drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od. Al.
Włókniarzy do ul. Solec.
Zamówienie zostało podzielone na dwa Zadania:
Zadanie 1 - Remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii
Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej
Roboty drogowe obejmują:
• rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie
dróg, chodników, zjazdy, elementy istniejącego uzbrojenia, itp.
• remont ulic polegający na przebudowie nawierzchni ulic, chodników, zatok
autobusowych,
• regulacja i ewentualna wymiana istniejącej infrastruktury technicznej,
• wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
• gospodarka zieleni pasa drogowego –odtworzenie i rekultywacja zieleńców
Zadanie 2 - Budowa drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku
od. Al. Włókniarzy do ul. Solec
Roboty drogowe obejmują:
• budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem, budowę wyniesionych przejść dla
pieszych, regulacje posadowienia studni kablowych oraz budowę kanalizacji
sygnalizacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla obu Zadań) oraz w
dokumentacji projektowej (dot. Zadania 2) - Tom III SIWZ.
3.2 Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca,
na koszt własny, zobowiązany będzie do:
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
zapewnienia obsługi geodezyjnej przez geodetę Generalnego Wykonawcy
(wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację
powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją
ruchu; dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Miejski Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi)
zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w
przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków,
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt
tymczasowej organizacji oraz utrzyma w trakcie realizacji zadania czasową
organizację ruchu na czas robót. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien
uwzględnić docelowe wjazdy gospodarcze. W przypadku funkcjonowania
komunikacji publicznej nieodłącznym elementem projektu czasowej organizacji
ruchu jest projekt czasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który
dodatkowo należy uzgodnić z MPK. Elementem organizacji ruchu będzie
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w
ruchu na dojazdach do terenu robót. Ilość ( min 2) i lokalizacja tablic określi
projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 5 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt zamontowania do
zamawiającego.
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych,
posiadających
odpowiednie
uzgodnienia,
projektów
technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres realizacji zamówienia, a
także do jego demontażu po zakończeniu robót,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych
warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są
niezbędne ze względu bezpieczeństwa,
zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i
obiektów tymczasowych robót,
wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej
technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach
popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta;
wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przewiezienia materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego,
które Inspektor ZDiT wskaże jako nadające się do ponownego wbudowania (tj.
destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) w miejsce składowania
wskazane przez Inspektora na odległość do 15 km od placu budowy,
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza
teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych
określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
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z 2010 r. Nr 185 poz. 1243) oraz zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych,
o)
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
p) wykonania tablicy informacyjnej z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia
prac, wraz z określeniem zakresu utrudnień w ruchu pieszym i kołowym, przed
rozpoczęciem prac – wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
q) zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.
r) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną w ilości
dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiającemu.
s) wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez zamawiającego;
t) Zawiadomienia poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu robót budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji)
3.3 Prace remontowe wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie
szerokości jezdni). Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia pasa drogowego z ruchu
3.4. Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli
71900000-7 - Usługi laboratoryjne
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71351910-5 - Usługi geologiczne
71352000-0 - Usługi badania podłoża
71354000-4 - Usługi sporządzania map
3.5. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy, Zamawiający
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dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionym dokumencie.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Gwarancja
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane
roboty budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty
odbioru końcowego robót (Zadanie 1) oraz do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na
wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy
od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2).
Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36
miesięcy (z pielęgnacją) dla obydwu Zadań.
4. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia.
4.1. Zamówienia wariantowe.
4.1.1. Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.1.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

określonymi

4.2. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego
w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50% wartości zamówienia podstawowego.
5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Zadanie 1 – do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zadanie 2 – do dnia 27 sierpnia 2014 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
6.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają, na
poziomie opisanym poniżej warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
dotyczące:

6.1.1. 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.
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6.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończył:
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów, budowy lub
przebudowy dróg i chodników wraz z infrastrukturą podziemną:
budową/przebudową/remontem
sieci
wodno
–
kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej oraz teletechnicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł brutto
Dla potrzeb oceny spełniania warunków, o którym mowa powyżej, jeśli wartości
zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN
do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia,
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.
6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w
tym zakresie.
6.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
W szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń,
b) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń,
c) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych bez
ograniczeń,
d) 1 osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
e) 1 osobą na stanowisku kierownika posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności telekomunikacyjnej minimum w ograniczonym zakresie.
Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji przez tą samą osobę, w przypadku
jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz. 578 ze zm.), lub ważne
odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)
6.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w
tym zakresie.
6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów, 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 okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.
6.3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1. oraz brak
podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy.
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego warunki określone w pkt. 6.1. muszą spełniać wykonawcy łącznie
natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany
wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy.
6.5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na
zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do
oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego,
określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 24 UST 1 USTAWY.
7.1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany
jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z Formularzem Nr 2.
7.1.2. 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 z
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 - zgodnie z Formularzem Nr 4.
Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie
i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku
określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
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7.1.3. Dowodami, o których mowa w pkt. 7.1.2., są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
7.1.4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.2., zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 7.1.3.
7.1.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami - zgodnie z Formularzem Nr 5.
7.1.6. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane
w Formularzu Nr 5, posiadają wymagane uprawnienia.
7.2.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, 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 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 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.
7.2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6.1. SIWZ, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument
określony w pkt 7.3.2 SIWZ.
7.3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1
Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy zgodnie z Formularzem Nr 3.
7.3.2.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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
7.3.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.3.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert
7.3.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
7.3.6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
7.3.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
7.3.8.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.3.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.3.2. – 7.3.4. i 7.3.6. – 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,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.3.5. i 7.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.3.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3.9. winny być wystawione
w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im
dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2. – 7.3.7
7.3.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt
7.3.9., 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. Wymogi
pkt 7.3.10. stosuje się odpowiednio.
7.3.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Formularzem Nr 8.
7.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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a)

oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.3.2.
– 7.3.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3.8.-7.3.11. oraz dokument
określony w pkt. 7.3.12 winny być złożone przez każdego Wykonawcę
b) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.6. powinien złożyć dowolny / dowolni
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

7.5. Forma złożonych dokumentów
7.5.1. Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem oświadczeń
i zobowiązań, o których mowa w pkt 7.1.1., 7.2. i 7.3.12, które należy złożyć w formie
oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

8.1.

8.2

8.3

8.4
8.5

8.6

8.7

Zawiadomienia, wezwania, pytania, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania
o udzielenie zamówienia - poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami
i wyjaśnieniami, dotyczącymi oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnieniami
dotyczącymi treści oferty, które należy złożyć w formie pisemnej - mogą być
przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Anna Dudka - tel. (42) 638-58-37, fax. (42) 638-49-58, e-mail a.dudka@zdit.uml.lodz.pl w zakresie procedury przetargowej.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.5, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa pkt. 8.5.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 13 z 52

„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

8.8

8.9

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zdit.uml.lodz.pl.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
9.1. Wysokość wadium ustala się na kwotę 52.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa
tysiące złotych).
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium
wynosi 60 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
9.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/
ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego
udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
c) wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji,
e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu
na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku
temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a
oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, szczegółowo opisane
w pkt 9.13. oraz 9.14.
9.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201
0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie
się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy
oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty
w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał
wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14.
9.9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano.
9.10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 14 z 52

„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni,
iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta winna być przygotowana i przedstawiona w sposób zgodny z podanymi niżej
wymaganiami:
11.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot
zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11.2
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
wymogami ustawowymi lub przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis osoby musi
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony
pieczątką). Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć
oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
11.3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej SIWZ winny być wypełnione
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy
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informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie
dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza.
11.4. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje
te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 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 ofertach.
11.5. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerowo lub inną
trwałą techniką.
11.6. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być parafowane przez Wykonawcę,
ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w rozdziale 12 oraz trwale
spięte. Niespełnienie wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz wymagań
dotyczących opakowania oferty, które nie stanowią jej treści, nie będzie podstawą do
odrzucenia oferty, a wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z nie
zachowania tych wymagań nie będą obciążały Zamawiającego.
11.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane
przez Wykonawcę w sposób wskazany w pkt. 11.2 powyżej. W przeciwnym wypadku
nie będą uwzględniane.
11.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
11.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
11.10. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) zobowiązani
są
ustanowić
Pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
b) będą solidarnie odpowiadać za wykonanie przedmiotu zamówienia.
11.11. Podwykonawstwo – Wykonawca, musi wskazać na Formularzu nr 7 części
zamówienia,
których
wykonanie
zamierza
powierzyć
Podwykonawcom.
W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia
zostanie wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi.
12. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi zawierać:
12.1.

Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem Nr 1.

12.2.

Kosztorys inwestorski dla Zadania 1oraz dla Zadania 2.

12.3.

Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast
oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie
oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz
opakowania oferty).

12.4.

Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta
jest podpisana przez pełnomocnika.
Dokumenty i oświadczenia określone w pkt 7 SIWZ.

12.5.
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12.6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
załączyć
Pełnomocnictwo
Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie
za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz Nr 6.

12.7.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem
podwykonawców należy załączyć wypełniony – Formularz Nr 7 z wykazem zakresu
robót zlecanych Podwykonawcom.

13. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
13.1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
13.2. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne
rozdzielenie.
13.3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem
opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oferta w postępowaniu na:
„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nie otwierać przed dniem 27.05.2014 r., godz. 12:00
13.4. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres
Wykonawcy.
14. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
14.1.

Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Zarządzie Dróg
i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, Kancelaria ZDiT w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27.05.2014r., godz. 11:00.
14.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

15. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
15.1.
15.2.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w rozdziale 14.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane,
opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału 13 niniejszej
SIWZ, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
16.1.

16.2.

16.3.
16.4.
16.5.

Cenę oferty należy obliczyć na Kosztorysach ofertowych (osobno dla każdego
Zadania), w oparciu o przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego, a
następnie cenę oferty wpisać na formularzu oferty liczbowo - Formularz Nr 1. Cena
musi zawierać dane o podatku VAT.
Obliczona przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
SIWZ.
Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wykonawca tworząc kosztorys ofertowy winien oddzielnie wycenić każdą pozycję
wymienioną w przedmiarach robót określając cenę jednostkową netto oraz wartość
netto dla tej pozycji. Podsumowanie kosztorysu ofertowego winno zawierać sumę
wartości netto wszystkich jego pozycji zgodnie z poniższym wzorem:
Nr

Numer
SST

Nazwa

Jednostka
miary

1
2
3
4
1
2
…n
Wartość netto ogółem ( suma wierszy od 1 do n)
Podatek VAT – 23 %
Wartość brutto ogółem
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Ilość

5

Cena
jednostkowa
netto
6

Wartość
netto
Kol 5 x6
7

Przedmiary robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi.
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót,
jakie mają zostać wykonane oraz sposobem ich wykonania. Całość robót winna być
wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.
Ilości podane w każdej pozycji przedmiaru stanowią szacunkową ilość każdej z robót,
które będą wykonywane na podstawie umowy i są podawane jako podstawa do
obliczenia ceny oferty.
Wykonawca obliczając cenę musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może
samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy
ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz w przedmiarach robót - wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed
terminem określonym w pkt 14. Instrukcji dla Wykonawców. Brak wypełnienia i
określenia wartości w każdej pozycji oraz dokonanie zmian w przedmiarach
robót spowoduje odrzucenie oferty, z wyjątkiem omyłek, o których mowa w
rozdziale 19.3.
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
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17. WALUTA ZAMÓWIENIA
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich (PLN).
18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.
18.1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
18.2 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%,
18.3. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż
oferta nie odrzucona, zawierająca najkorzystniejszą cenę jest ofertą
najkorzystniejszą.
Dla oceny punktowej ofert zastosowany zostanie wzór:
Wci = (Cmin / Ci) * Wmax
gdzie Wci – liczba punktów oferty rozpatrywanej
Cmin
Ci
Wmax

- cena minimalna
- cena rozpatrywana
- 100 (maksymalna liczba punktów)

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
18.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
19. TRYB OCENY OFERT
19.1. Otwarcie ofert
19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.
19.1.5.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Dróg i Transportu, w Łodzi,
ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308, w dniu 27.05.2014 r., o godzinie 12:00.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa w pkt. 19.1.3 i 19.1.4, zostaną przekazane
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.

19.2. Wyjaśnienia oferty
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19.2.1.

19.2.2.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
z zastrzeżeniem rozdziału 19.3 niniejszej SIWZ.

19.3. Poprawa w treści ofert
19.3.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
19.3.2. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona, o poprawach w ofercie, o których mowa w pkt 19.3.1.
20. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z zastrzeżeniem pkt. 19.3.1 ppkt c SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 19.3.1 ppkt c SIWZ;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
21. RAŻĄCO NISKA CENA
21.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
21.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, oraz wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
21.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
22. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
22.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w pkt 18 SIWZ.
22.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
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którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
22.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
22.4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
23. ZAWIADOMIENIA O DOKONANYM WYBORZE.
23.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 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 o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2.
23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 23.1, pkt 1) również na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
24. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed
upływem terminu związania z ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93, ust. 1 ustawy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą
zostać wezwani do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UPUE i informację zamieści na stronie
internetowej: www.zdit.uml.lodz.pl
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26. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
26.1.

Środki ochrony prawnej przysługują 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 Prawo zamówień
publicznych.
26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
26.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
26.4. Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
26.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
26.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane
faksem albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 26.7. i 26.8. wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
26.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
26.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
26.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z
jej wniesieniem
27.1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
27.1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed
podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.
27.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
27.1.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
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27.1.4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny
ofertowej brutto.
27.1.5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego w banku GETIN Bank w Łodzi, Nr konta
08 1560 0013 2025 0003 6201 0025.
27.1.6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
27.1.7 Zabezpieczenie
wniesione
w
pieniądzu,
Zamawiający
przechowa
na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
27.1.8. Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu:
1) Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu
uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub
gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie
wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek
sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia
z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj
uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione.
2) Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy
i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi
za wady.
27.2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151
ustawy:
- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
28. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
28.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ
wzorze umowy.
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

28.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje
postanowienia umowy.
28.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

SPIS FORMULARZY
26-28
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Formularz Nr 4

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
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postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykaz robót budowlanych

Formularz Nr 5

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie

32

Formularz Nr 3
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31

robotami budowlanymi
Formularz Nr 6

Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Formularz Nr 7

Podwykonawstwo

35

Formularz Nr 8

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

36
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”

Miasto Łódź –
Zarząd Dróg i Transportu
90-447 Łódź
ul. Piotrkowska 175
1.

Niniejszą ofertę składa:

Lp.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców składających wspólną ofertę)*

Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

3. Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia:
My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:
1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami
i zmianami.
2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie
zamówienia zapisane w SIWZ.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ,
obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej w terminie:
Zadanie 1 – do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zadanie 2 – do dnia 27 sierpnia 2014 r.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

brutto łącznie Zadanie 1 i

Zadanie 2
………………..………PLN, w tym podatek VAT (…….%)
w tym:
- Zadanie 1
………………..………PLN, w tym podatek VAT (…….%)
- Zadanie 2
………………..………PLN, w tym podatek VAT (…….%)
5. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres
60 dni od terminu składania ofert.
6. Wadium zostało wniesione: w kwocie 52.000,00 zł w dniu ........................r. w formie ……
.....................................................................
7. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji
do wniesionego wadium.
8. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi z SIWZ.
9.

Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane na okres 36 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru
końcowego robót (Zadanie 1) oraz do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na
wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy oraz rękojmi na okres 36 miesięcy
od daty odbioru końcowego robót (Zadanie 2). Dodatkowo zobowiązujemy się udzielić
pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36 miesięcy (z pielęgnacją) – dla
obydwu Zadań.

10. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać
solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

11. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców

Nazwa Wykonawcy
Rodzaj danych

telefon
faks
e-mail
Adres strony www
Nr KRS wraz z
oznaczeniem sądu
lub
nr wpisu do ewidencji
działalności
gospodarczej wraz z
oznaczeniem organu
rejestrującego
NIP
Regon
Nr konta bankowego

*niepotrzebne skreślić lub usunąć

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014r.
………………………….
Podpis Wykonawcy
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 2

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”

ja /my* niżej podpisany /i* ……………………………..................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ..............................................................................................................................................

oświadczam/y*, że spełniam/y* warunki udziału w wyżej wymienionym
postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014r.

..………………………..
Podpis Wykonawcy

Uwaga1: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców.
1

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 3

OŚWIADCZENIE,
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W
OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 ust. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”

ja /my* niżej podpisany /i* .........................................................................................................
reprezentując wykonawcę
...............................................................................................................................................

oświadczam/y*, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.

……..………………………
Podpis Wykonawcy

Uwaga:2 niniejsze oświadczenie 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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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 4

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*...............................................................................
przedkładam/my* poniższy wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

Lp.

Nazwa
i adres
odbiorcy

1
1.

2

Rodzaj
wykonanych/zakończonych robót,
miejsce wykonania oraz opis
wykonanych robót, w tym
potwierdzający spełnienie
warunku opisanego w pkt. 6.1.2.
SIWZ

Wartość robót
brutto

Data wykonania
robót (zakończenia)
(dd, mm, rrrr)

3

4

5

2.

(…)
Oświadczam/my*, że:
a) poz. ………… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego ofertę,
b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną oddane
nam do dyspozycji na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne zobowiązanie/dokumenty o których mowa w pkt 7.2
SIWZ.
*Wykonawca skreśla lub usuwa jeżeli nie dotyczy.

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
………………………..
Podpis Wykonawcy
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 5

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA
KIEROWANIE ROBOTAMI
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul.
Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul.
Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
ja /my* niżej podpisany /i* ….................................................................................................
reprezentując Wykonawcę / Wykonawców* …....................................................................
Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:
Opis kwalifikacji
Zakres
zawodowych,
Uprawnienia
wykonywanych
uprawnienia
Podstawa
Imię i
bez
czynności
potwierdzające
dysponowania
Nazwisko
ograniczeń
spełnienie warunku
osobami
TAK/NIE**
określonego w pkt.
6.1.4. SIWZ
2
3
1
4
5

*niepotrzebne skreślić lub pominąć
**

Wykonawca wpisuje TAK lub NIE

Oświadczam/my*, że:
a) dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu,
b) nie dysponujemy osobami wskazanymi w poz. ………. wykazu, lecz polegając na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będziemy dysponować tymi osobami na
potwierdzenie czego załączam/my* zobowiązanie/ dokumenty o których mowa w pkt. 7.2. SIWZ.
c) oświadczam/my*, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia opisane w pkt 7.2 SIWZ

Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014r.
………………………
Podpis Wykonawcy
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz Nr 6

PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
my niżej podpisani ....................................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku
uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania
zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.
Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia nie krócej
jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem gwarancji i
rękojmi za wady i gwarancji jakości. Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z
warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.
Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem:
...................................................................................................................................................,
który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdej z w/w firm z osobna:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do dokonywania wszelkich czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do:
- podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,
- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności
przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku
z tym postępowaniem,
- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,
- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

..............................................................................................................................................
..................................................(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*
2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*
-

Nazwa firmy

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do udzielenia
pełnomocnictwa

Data

Podpis osoby
upoważnionej do
udzielenia
pełnomocnictwa

*niepotrzebne skreślić lub pominąć
3

Uwaga:
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

3

Zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę
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„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

Formularz nr 7

PODWYKONAWSTWO

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
ja /my* niżej podpisany /i* .........................................................................................................
reprezentując wykonawcę/wykonawców*:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
oświadczam/my*, że zamówienie zrealizujemy:
przy udziale podwykonawców, w zakresie niżej opisanych części zamówienia:
Lp.

Opis części zamówienia,
które będą zlecone Podwykonawcom

1

2

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

Miejscowość i data:………… __ __ 2014 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
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Formularz nr 8

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

„Roboty budowlane polegające na:
1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej
do ul. Drewnowskiej
2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu
ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
ja /my* niżej podpisany /i* ....................................................................................................
...............................................................................................................................................
reprezentując wykonawcę*.....................................................................................................
oświadczam/my*, że na dzień składania ofert wykonawca:
nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.)
należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w której
skład wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Miejscowość i data:…………………………… __ __ 2014 r.
............................................
Podpis Wykonawcy
Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
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TOM II
FORMULARZ AKTU UMOWY
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UMOWA NR 333…../DZ/2014 - ,, Wzór”
W dniu __ __.2014 roku , w Łodzi pomiędzy:
Miastem Łódź - Zarządem Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez:
……………………………….

- …………………………………..

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony,
a
……………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
(zwaną dalej „Wykonawcą”),

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni
ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul.
Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej oraz chodnika w
ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec” (art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)
- została zawarta umowa o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia
publicznego:
Zadanie 1 – wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni ulicy
oraz chodnika po stronie wschodniej w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul.
Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej
Zadanie 2 – wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec
- zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymaganiami Zamawiającego
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności
prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów
powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji
i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy do:
a. zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.
k.
l.

m.

n.

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
zapewnienia obsługi geodezyjnej przez geodetę Generalnego Wykonawcy
(wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację
powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu;
dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w
formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi)
zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w
przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków,
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt
tymczasowej organizacji oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania czasową
organizację ruchu na czas robót. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien
uwzględnić docelowe wjazdy gospodarcze. W przypadku funkcjonowania
komunikacji publicznej nieodłącznym elementem projektu czasowej organizacji
ruchu jest projekt czasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który
dodatkowo należy uzgodnić z MPK. Elementem organizacji ruchu będzie
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w ruchu
na dojazdach do terenu robót. Ilość (min 2) i lokalizacja tablic określi projekt
organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 5 dni przed wprowadzeniem
czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt zamontowania do zamawiającego.
sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich
niezbędnych,
posiadających
odpowiednie
uzgodnienia,
projektów
technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres realizacji zamówienia, a
także do jego demontażu po zakończeniu robót,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze
względu bezpieczeństwa,
zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na
zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów
tymczasowych robót,
wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej
technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach
popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta;
wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przewiezienia materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego,
które Inspektor ZDiT wskaże jako nadające się do ponownego wbudowania (tj.
destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) w miejsce składowania
wskazane przez Inspektora – odległość do 15 km od placu budowy,
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza
teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych,
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o.

5.
6.

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,
p. wykonania tablicy informacyjnej z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia
prac, wraz z określeniem zakresu utrudnień w ruchu pieszym i kołowym, przed
rozpoczęciem prac – wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
q. zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia.
r. wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną w ilości
dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki DWG – lub
odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiającemu.
s. wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez zamawiającego;
t. zawiadomienia poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu robót budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji)
Prace remontowe wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie
szerokości jezdni). Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia pasa drogowego z ruchu.
Za dzień roboczy Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
§2

Termin realizacji przedmiotu umowy:
Zadanie 1 – do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Zadanie 2 – do dnia 27 sierpnia 2014 r.
§3
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawcy,
b) kosztorysy ofertowe,
c) dokumentacja projektowa,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
e) zawiadomienie o wyborze oferty,
f) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz udzielonymi odpowiedziami na
pytania oraz wprowadzonymi zmianami.
§4
1. Z ramienia Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz
odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest
inspektor nadzoru w osobie: ………………………………..
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie .. …………… Nr uprawnień …………
§5
1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dziennik budowy
(jeżeli wymagany) w terminie :
- 7 dni od dnia podpisania umowy i po dostarczeniu przez Wykonawcę n/w
dokumentów ,
1) wymaganych przepisami art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 40 z 52

„Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej
w Al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej 2) budowie drogi rowerowej
oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Solec”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.34.2014

2.

2) zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 3 dni
od daty przekazania terenu budowy.
§6

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie
niezbędnym do wykonania zadania.
2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie
ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.
3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu
w czasie trwania robót. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu
w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu wykonawcy.
2. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji
wymaganych ustawą.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), zapewni
kompetentne kierownictwo, pracowników oraz sprzęt w zakresie zapewniającym
prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi co do
jakości przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2013 r.
poz.1409 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn zm.) oraz wymagania jakościowe określone w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania
w budownictwie.
4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów; koszty te
uwzględnione zostały w cenie ofertowej.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności,
zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawą z dnia7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
ustalonych niniejszą umową.
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§9
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa)
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także
Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę
nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż
8.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej
ubezpieczenia.
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6
miesięcy okresu gwarancji wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres
wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy
płatności w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia
wynikającego z poprzedniego okresu płatności.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia
kar umownych.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący
zakres rzeczowy robót, zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a)siłami własnymi
…………………..
b) siłami podwykonawców
…………………
2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego
przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że
dany podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności
nie przestrzega przepisów prawa.
3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z
podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy.
c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na
zasadach określonych poniżej.
4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których
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przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1.) Wykonawca,
Podwykonawca
lub
dalszy
Podwykonawca
przedstawi
Zamawiającemu:
a.) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b.) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
c.) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
2.) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów
Zamawiający:
a.) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na piśmie
zgody na zawarcie umowy lub
b.) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.
3.)Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.
4.)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.
5.)Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.
6.)Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w
powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7.)W
sytuacji określonej w powyższym ustępie pkt 2.) i pkt 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrażonymi przez Zamawiającego.
5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
1.)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
2.)Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo :
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej
umowy lub
- o wartości większej niż 50 000 zł.
3.)W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów
średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.
4.)W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą
lub dalszym Podwykonawcą ust 5 pkt. 1.) stosuje się, jeżeli suma wartości tych
umów spełni wymogi określone w ust. 5 pkt 2.)
6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót
budowlanych.
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8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo
odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot
należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców,
a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający
zobowiązany jest natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca
kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.
10. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych podwykonawców
Wykonawcy.
11. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
§ 11
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w
kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
ze złożoną ofertą wynosi: brutto: ……………..., słownie: …………….. w tym należny
podatek VAT.
3. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie
przysługuje.
4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w
ust. 2, strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
5. Wykonawca będzie wystawiał oddzielnie faktury za Zadanie 1 oraz za Zadanie 2.
6. Rozliczenie za wykonane i odebrane elementy robót odbywać się będzie fakturami
częściowymi w okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą
podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego oraz dowody zapłaty, o
których mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy.
7. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 95% kwoty wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 2.
8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturami końcowymi (oddzielnie dla Zadania 1 oraz dla
Zadania 2) po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą
wystawienia faktur końcowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru
końcowego.
9. Wykonawca wystawi fakturę na Zarząd Dróg i Transportu, Łódź, ul. Piotrkowska 175, Nr
NIP 725-18-59-255.
10. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie
przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
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§ 12
1. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu prowadzonych robót do czasu ich zakończenia
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót
i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru robót.
§ 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru
wpisem w dzienniku budowy (jeśli jest wymagany); potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.
Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierającego wymagane przepisami
Prawa Budowlanego (art. 57) dokumenty.
W zakresie odbioru końcowego dot. odbioru robót Zamawiający wyznaczy termin i
rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający
dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu
odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
(1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
(2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli
umożliwiają
one
użytkowanie
przedmiotu
odbioru
zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i naliczyć kary umowne
na podstawie §16 ust 1 pkt (1) c albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie określonym w § 15 ust 2 lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego. W sytuacji określonej w ust. 4 pkt 1
w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada
określonym wyżej wymogom, zamawiający odmówi jego odbioru sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania
nowego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takiej
sytuacji odbiór robót budowlanych nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru.
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego,
b. odbiór częściowy następować będzie miesięcznie na podstawie sporządzonego przez
Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego,
c. odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
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potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego dla Zadania 2 (do
eksploatacji) będzie informacja rzeczowo - finansowa z podziałem na wszystkie
branże (oddzielnie dla każdej branży),zawierająca informacje o elementach
przechodzących na majątek Miasta (ZDiT). Szczegółowy zakres i formę informacji
należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Remontów Zarządu Dróg i Transportu po
podpisaniu umowy. Wykonawca powinien przekazać dokumenty do rozliczenia
finansowego Inwestycji (OT , PT).
d. odbiór w okresie rękojmi, gwarancji mający na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany
zostanie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej,
e. odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakości i rękojmi.
§ 14
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za
wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji jakości na cały wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 wynosi:
- zadanie 1 - 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- zadanie 2 - 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
3. Istotne wady powinny być stwierdzone protokolarnie.
4. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony
technicznie. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie
określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub
Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, to Zamawiający może zlecić
usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7. Strony ustalają okres rękojmi, na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji jakości na zieleń na okres 36
miesięcy (z pielęgnacją) – dla obydwu Zadań.
§ 15
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach :
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych),
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało
zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.
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c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonania robót lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa
ta trwa dłużej niż 14 dni
d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, bez akceptacji
Zamawiającego.
1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) – d) i ust. 1 pkt
1.2. powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
3.1. Wykonawca zobowiązany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy
udziale Zamawiającego,
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
niego,
d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.
3.2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt (1)c
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,
c) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie
tych obiektów i urządzeń,
d) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 16
1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
(1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od terminu wykonania
zamówienia określonego w § 2 umowy;
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b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji za wady - w
wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) w sytuacji określonej w §13 ust. 4 (2) a - z tytułu samego faktu istnienia wad w
przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§11 ust. 2;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust.2.
e) w przypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia § 9 w ten sposób, iż nie
przedłoży zawartej umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 9 lub
nie jest zachowana ciągłość zawartej umowy ubezpieczenia zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto
określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień braku ciągłości umowy ubezpieczenia
na warunkach określonych wyżej.
f) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego
wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.
2 umowy za każdy dzień opóźnienia.
g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 11 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia;
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci
kare umowną w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §
11 ust. 2 za każde naruszenie oddzielnie;
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,01% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 za każde
naruszenie oddzielnie;
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 11 ust. 2 za każde naruszenie oddzielnie;
(2)Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, z
wyłączeniem przypadku określonego w § 15 ust. 1 pkt 1 ppkt a).
2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a także prawo
potrącenia kar umownych z wynagrodzenia.
§ 17
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł,
w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto
Zamawiającego w GETIN BANKU nr: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025.
b) w .................................................................... której oryginał został złożony w
siedzibie Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi o którym mowa § 14.
3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy.
4. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy
o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia zadania.
§ 18
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w
przypadku:
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające
terminowe wykonanie zamówienia,
b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących
okoliczności:
• niesprzyjające
warunki
atmosferyczne,
archeologiczne,
geologiczne,
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie
robót budowlanych,
• konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych
• przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń
itp.
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób
indywidualnych:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.,
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę w tym
- odmowa udostępnienia prze właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, lub konieczności
wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych,
e) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.
f) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót,
- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.
2. Powyższe przyczyny winny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.
3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcę.
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
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6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian umowy w następujących
przypadkach:
a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie
wartość wynagrodzenia brutto);
b) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,
c) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2.
7. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
a) wykonanie robót wynikających ze Specyfikacji Technicznych lub dokumentacji
projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach
robót,
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Specyfikacji Technicznych lub
dokumentacji projektowej,
8.Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 7
niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 11.
9. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami ust. 7 niniejszej
umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót.
Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych
niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych
zaakceptowanych przez Zamawiającego
10. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiający wprowadzi
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
11. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z
tych zmian.
12. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 20
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
Wzór tablicy informacyjnej
Nazwa inwestycji:
……………………………………………………………………………..
Inwestor :
………………………………………………………………………………
Termin realizacji:
………………………………………………………………………………
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym:
………………………………………………………………………………
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami.
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TOM III
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
i
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
(zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie
Zamawiającego w odrębnych plikach)
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