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Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI
ZAWARTOŚĆ:
Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2

Formularz Oferty oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych

Rozdział 3

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Formularz 3.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach o których mowa w art.24 ust 1 – w odniesieniu do
podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia;
Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;
Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do
realizacji zamówienia;
Formularz 3.5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zakresu robót, które zamierza zlecić
podwykonawcom;
Formularz 3.7. Informacja składana na podstawie art. 26 ust.2d.
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Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców
1.

ZAMAWIAJĄCY
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 061/ 826-53-92
e-mail: przetargi@wzdw.pl

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WZP.271-38/16.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

3.
3.1.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164).
Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa
w pkt 3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych dla zadań:
część I. teren RDW Nowy Tomyśl i RDW Kościan:
1. DW nr 305 m. Wolsztyn ul. Fabryczna (koło „Szynaka Meble”
2. DW nr 310 m. Czempiń Rynek (koło kościoła)
3. DW nr 315 m. Niałek Wielki (koło placu zabaw)
część II. teren RDW Ostrów Wlkp. i RDW Czarnków:
1. DW nr 178 Przybychowo (przy starej szkole)
2. DW nr 442 Kuźnia (przy szkole)
3. DW nr 449 Kobyla Góra (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i ul. Krótką)
część III. teren RDW Złotów:
1. DW nr 189 m. Złotów ul. Jastrowska ((przy ul. Gorzelnianej w km 15+465)
2. DW nr 190 Wysoka ul. Dworcowa (za pl. Powstańców Wlkp. km 15+230)
3. DW nr 194 m. Gołańcz ul. Libelta (przy ośrodku zdrowia)
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z podziałem jak wyżej.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przy pomocy Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych,
tylko na etapie składania ofert, jeżeli spełniają poniższe warunki:
- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są
dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
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4.4.

4.5.

5.

- zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach
budowlanych i wykonawczych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt.6 Ustawy Pzp.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie powierzy Podwykonawcom.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji do 30.09.2016 r.

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA
6.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na
poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym
w pkt. 6.2 SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
6.2
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące :
6.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt. 7.2.5 SIWZ
6.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, co najmniej dwa projekty
wzbudzanych sygnalizacji świetlnych oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– zainstalował
przynajmniej dwie wzbudzane sygnalizacje świetlne
6.2.3. Potencjału kadrowego
Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą/osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi wymienione poniżej
wymagania: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą z
uprawnieniami budowlanymi do projektowania instalacji elektrycznych i min. jedną
osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych
6.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 na zasadzie spełnia –
nie spełnia.
6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/ konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu
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niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnianie warunków wskazanych w art. 22. Ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu
dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 SIWZ, Wykonawcy
wykazują łącznie.
7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
PRZEZ
WYKONAWCÓW
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1 niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione
dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem):
7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. - Formularza 3.2.
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeżeniem terminów,
o których mowa powyżej
7.1.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- Formularz 3.7.
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące
dokumenty:
7.2.1. 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 i wartości, daty i miejsca wykonania na
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3 oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót (wskazanych w pkt. 6.2.2 SIWZ), określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
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Uwaga: za najważniejsze należy uznać takie roboty , które potwierdzają spełnienie
warunków udziału określonych w pkt. 6.2.2.
Dowodami o których mowa wcześniej są:
- poświadczenie potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
-inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia .
7.2.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów o których mowa w pkt. 7.2.1.
7.2.3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt.
7.2.1. budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
7.2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4.
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób
niezbędnych dla wykonania zamówienia potwierdzające spełnianie warunku
o którym mowa w pkt. 6.2.3. oraz informację o podstawie dysponowania tymi
osobami. Do informacji winno być dołączone oświadczenie, że osoby te posiadają
wymagane uprawnienia.
7.2.5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu 3.5.
7.3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty
wymienione w pkt 7.1. muszą być złożone przez każdy podmiot, dokumenty
wymienione w pkt.7.2.1-7.2.4 składa dowolny Wykonawca wskazujący spełnianie
warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, oświadczenie
wymienione w pkt 7.2.5. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokument
ustanawiający pełnomocnika umocowanego do reprezentowania grupy wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowaniu ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
7.4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia
wymienionego w 7.2.5., które musi zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć
w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Dokumenty te należy przedłożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest do podania nazw Podwykonawców (firm) na
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zasoby których się powołuje. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi
być związane z wykonaniem części robót.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.
7.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie dokumenty o których mowa
w pkt 7.1.1.-7.1.2 w odniesieniu do podmiotów o których mowa w pkt 7.5.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.
9.1.

9.2.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także zapytania i wyjaśnienia dot.
SIWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie. Zamawiający
zamieści na stronie internetowej dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie,
przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Pytania należy kierować na adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
Joanną Olejniczak – z-ca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, pok.119
tel. 61 2258236
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
dla części I: 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
dla części II: 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
dla części III: 2.500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w ING Bank Śląski S.A. nr 63 1050 1520 1000 0090 3074 8678,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
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9.3.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone
w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 11.5.2. i musi obejmować cały okres
związania ofertą, określony w pkt 10.1.
9.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 9.1.,
w formie lub formach, o których mowa w pkt 9.2. zostanie wykluczony
z postępowania.
9.5. 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. 9.10.
9.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego umowy.
9.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed terminem składania ofert.
9.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
9.9.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której
mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9.11 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na
rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, oznaczony okres, nie dłuższy niż 60
dni.
10.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
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10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą winno być wyrażone na piśmie i
dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż
jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami,
wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
11.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione
dokumenty:
11.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
11.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
11.4.3. Tabele elementów rozliczeniowych.
11.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
11.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7;
11.5.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia
w Wydziale Zamówień Publicznych, pok.119, kopię dołączyć do oferty.
11.5.3. Informację na temat robót, które Wykonawca zleci Podwykonawcom na formularzu
3.6. („Podwykonawcy”),
11.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
11.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
11.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, jeżeli prawo do podpisania oferty nie
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą należy przedłożyć dokument
potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 11.11. i 11.12.
Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
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11.10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.11. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa
w pkt 11.9 i pisemne zobowiązanie innego podmiotu o którym mowa w pkt. 7.5. mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienna
pieczątką osoby poświadczającej).
11.12. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być
parafowane przez Wykonawcę.
11.13. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 11.15. W treści oferty winna być
umieszczona informacja o ilości stron.
11.14. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane
postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno
ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być
zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono.
11.15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
11.16. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego
na adres:
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51
oraz opisane:
„Projekt i instalacja 9 sygnalizacji świetlnych”
„Nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r., godz. 10.15”
11.17. Wymagania określone w pkt 11.12. – 11.15 nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
11.18. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
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12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak
nr 51, w pokoju nr 119, w terminie do 28.04.2016r, do godz. 10.00 czasu lokalnego.
12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona
12.3. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub Sali konferencyjnej w dniu
28.04.2016r, o godzinie 10.15 czasu lokalnego.
12.4. Otwarcie ofert jest jawne.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert
odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty oraz innych kryteriów.
12.6. Informacja z otwarcia ofert zamieszczona zostanie na stronie internetowej WZDW.
13.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
13.1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
13.2. W Formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę netto, wartość podatku VAT i
cenę brutto z dokładnością do 0,01 PLN.
13.3. Wykonawca w cenie oferty uwzględni zobowiązanie do jednorazowego
przeprojektowania oprogramowania /optymalizacja/, której dokona na wniosek
Zamawiającego.
14.
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować
będzie następujące kryteria oceny ofert:
- cena (C) – 90 pkt
- okres udzielonej rękojmi (R) – 10 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin : Co x 90 pkt
Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium „Rękojmia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej
rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga minimum 3 lat rękojmi,
jednak nie więcej niż 5 lat. Za rękojmię udzieloną na 3 lata Wykonawca otrzyma
0 pkt., na 4 lata 5 pkt., a na 5 lat 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku
oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że oferuje
udzielenie 3 lat rękojmi.
14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze
wzorem:
Pkt = C + R
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gdzie Pkt = suma punktów przyznanych w kryterium cena oraz rękojmia
14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.
14.4. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
14.4.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
14.4.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
14.4.5. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.
14.5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
14.6. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15.
OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
15.2. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:
15.2.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że
zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione
w pkt 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;
15.2.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie
z postanowieniami pkt 15.2.1.,
6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3
8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
15.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich
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ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją
przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia
w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji
Tabeli Elementów Rozliczeniowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny.
15.5. Komisja przetargowa poprawi w ofercie
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
16.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia 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, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
16.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
16.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
będzie nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłożyć zabezpieczenie
należytego wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej ich treść musi być wcześniej zaakceptowana przez
Zamawiającego);
16.5. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego w pkt 16.4.
zatwierdzonego dokumentu w terminie zawarcia umowy, umowa nie zostanie
zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie
przepadkowi.
17.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny w następujących formach
(do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, 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. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
17.3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić
ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować
Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie.
Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej
obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających
dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających
17.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Tomie II.
18.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE ZAMIESZCZONO
W TOMIE II.
18.1. Istotne postanowienia umowy zawierają między innymi informację dotyczącą
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku,
gdy:
1) projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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;
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §4 ust. 1;
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od
zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;
5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony
jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.
6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy.
7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
8) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych
cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione.
Pozostałe zapisy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy .
19.2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym
Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.
19.3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
19.3.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę,
19.3.2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
19.3.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
19.3.4. odrzucenia oferty odwołującego.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 ustawy Pzp.
19.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt.
19.5. Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust.1.2), 2.2), 3.2), 4.1),
4.2b) i 3.
19.9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub
jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego,
jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej
ze stron.
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19.11. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba
Odwoławcza uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali
opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
19.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy
Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego.
19.14. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
19.15. Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzyga odwołania na zasadach określonych w art.
188 – 192 ustawy Pzp.
19.16. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, po stwierdzeniu przez sąd jego
wykonalności, ma moc prawna na równi z wyrokiem sądu.
19.17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3
Działu VI ustawy Pzp.
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Rozdział 2
Formularz Oferty
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OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że spełniamy warunki
udziału w postępowaniu.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia dla części (wypełnić w przypadku
składania oferty na daną część/części, niepotrzebne części skreślić)
Część I. teren RDW Nowy Tomyśl i RDW Kościan:
1. DW nr 305 m. Wolsztyn ul. Fabryczna (koło „Szynaka Meble”
2. DW nr 310 m. Czempiń Rynek (koło kościoła)
3. DW nr 315 m. Niałek Wielki (koło placu zabaw)
za kwotę brutto............................ zł
(słownie:............................................................................................................../100 zł).
W powyższej kwocie uwzględnione zostały:
Kwota netto w wysokości ...................................... zł.
Podatek VAT ……% w wysokości ……................ zł.

19

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielamy rękojmi na okres…………lat (5, 6 lub 7 lat)
Część II. teren RDW Ostrów Wlkp. i RDW Czarnków:
1. DW nr 178 Przybychowo (przy starej szkole)
2. DW nr 442 Kuźnia (przy szkole)
3. DW nr 449 Kobyla Góra (przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i ul. Krótką)
za kwotę brutto............................ zł
(słownie:............................................................................................................../100 zł).
W powyższej kwocie uwzględnione zostały:
Kwota netto w wysokości ...................................... zł.
Podatek VAT ……% w wysokości ……................ zł.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielamy rękojmi na okres…………lat (5, 6 lub 7 lat)
Część III. teren RDW Złotów:
1. DW nr 189 m. Złotów ul. Jastrowska ((przy ul. Gorzelnianej w km 15+465)
2. DW nr 190 Wysoka ul. Dworcowa (za pl. Powstańców Wlkp. km 15+230)
3. DW nr 194 m. Gołańcz ul. Libelta (przy ośrodku zdrowia)
za kwotę brutto............................ zł
(słownie:............................................................................................................../100 zł).
W powyższej kwocie uwzględnione zostały:
Kwota netto w wysokości ...................................... zł.
Podatek VAT ……% w wysokości ……................ zł.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielamy rękojmi na okres…………lat (5, 6 lub 7 lat)
4. OŚWIADCZAMY, że wszystkie roboty wskazane do wykonania w SIWZ zostały
wycenione i ujęte w kwocie ofertowej.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _________ PLN,
w formie __________________________________________________________
7. NASTĘPUJĄCE ROBOTY (POZYCJE
UDZIALE PODWYKONAWCÓW:

TER)

ZREALIZUJEMY

PRZY

1)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący: ____________________________________
__________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia
w wysokości 10% ceny określonej w pkt 3 oferty.

należytego

wykonania

umowy

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne
i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. WSZELKĄ

KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15.
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __
stronach:
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ 2016 roku
* niepotrzebne skreślić

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Rozdział 3
Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:
Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
Formularz 3.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 – w odniesieniu do
podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia;
Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;
Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do
realizacji zamówienia;
Formularz 3.5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Formularz 3.6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zakresu robót, które zamierza zlecić
podwykonawcom;
Formularz 3.7. Informacja składana na podstawie art. 26 ust.2d.
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Formularz 3.1.

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga:
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Formularz 3.2.

OŚWIADCZENIE

(nazwa Podmiotu na zasobach
którego polega Wykonawca)

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

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego o udzielenie zamówienia, niezbędne
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
______________________________
(podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Podmiotu)

Uwaga:
Niniejsze oświadczenie składa każdy Podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust.1, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia. .
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Formularz 3.3.

DOŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 5 lat
następujące zadania:

Lp

1

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu)
wykazującego
posiadane
doświadczenie
2

Nazwa i adres
Zamawiającego

3

Miejsce
wykonania

Rodzaj robót
potwierdzający spełnianie
warunku opisanego w pkt
6.2.2

Daty wykonania
dzień, miesiąc,
rok

4

5

7

Załączam dowody dotyczące wyżej wymienionych najważniejszych robót potwierdzające
ich należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończone.
__________________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców
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DOŚWIADCZENIE
w zakresie projektowania

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że wykazujemy się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
następujących zadań:

Poz.

Nazwa Podmiotu
wykazującego
spełnienie warunku

Nazwa i adres
Zamawiającego /
odbiorcy usług

Opis zrealizowanych usług

Daty wykonania
(dzień, miesiąc,
rok)

1

2

3

4

5

Załączam dowody dotyczące wyżej wymienionych usług określające, czy roboty te zostały
wykonane należycie.
__________________ dnia __ __ 20__ roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Formularz 3.4.

POTENCJAŁ KADROWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby, które
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
LP

Nazwisko i imię

Funkcja

Wymagania dla
danej funkcji

Podstawa
dysponowania
osobami

1

2

3

4

5

Oświadczamy, że:
1*. dysponujemy osobą wymienioną w poz. …………….wykazu.
2*. nie dysponujemy osobą wymienioną w poz. …………..wykazu, lecz polegając na
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na
potwierdzenie czego, załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia,
zawierające także listę osób, które zostaną nam udostępnione.
Oświadczamy że, osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
__________________ dnia __ __ 2016 roku

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*niepotrzebne skreślić
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Formularz 3.5.

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2016 roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Uwaga:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie winno
być złożone w imieniu wszystkich wykonawców
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Formularz 3.6.

PODWYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczamy, że następujący zakres robót zamierzamy powierzyć Podwykonawcom
Zakres powierzanych robót

Uwaga: W kol. 1 wymienić wszystkie roboty, które Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
__________________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Formularz 3.7.

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Informacja składana na podstawie
art. 26 ust.2d

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie dziewięciu projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych
sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściach dla pieszych
oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r o ochronie konkurencji konsumentów (Dz .U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)*
oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luteg2007r o
ochronie konkurencji konsumentów (Dz .U. Nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), w skład
której wchodzą następujące podmioty*:
1……………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ 2016 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* niepotrzebne skreślić
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Tom II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164)
w trybie przetargu
nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania trzech projektów i na ich
podstawie zainstalowanie drogowych sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na
przejściach dla pieszych na terenie RDW ………………………….
§2
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać, 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 ST Wymagania Ogólne i ST.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w ST
Wymagania Ogólne i w ST.
§3
1. Termin realizacji do 30.09.2016 r.
2. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany
jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu Umowy
między innymi w następujących przypadkach:
a) konieczności realizacji robót dodatkowych, która wpływać będzie na termin
realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy i która udokumentowana będzie
zatwierdzonym protokołem konieczności
b) występowania wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych - pod
warunkiem zgłoszenia w Dzienniku Budowy potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru oraz wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na termin realizacji
robót,
c) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za
które nie odpowiada Wykonawca,
d) wystąpienia opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin
wykonania Umowy.
3. Zmiana terminu realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym
udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
i okresu rękojmi.
4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego
w § 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Umowy.
5. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem
aneksu.
§4
1. Inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego będzie: ……………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ...............................................................................
3. Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony
na terenie instalacji uprawnionymi w imieniu stron do sporządzania protokółów odbioru
zleconych robót, potwierdzania wykonanych prac oraz sporządzania obmiarów robót.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

§5
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w
wysokości.................... zł brutto (słownie: ........................................................ 00/100zł)
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny umownej do dwukrotnego
przeprojektowania - w ciągu trwania okresu rękojmi - oprogramowania /optymalizacja/,
którego dokona na wniosek Zamawiającego.
Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej,
wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu po dokonaniu odbioru ostatecznego.
Faktury VAT realizowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane
na wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności
wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i
odsetek naliczonych zgodnie z § 11 Umowy.

§6
1. Przekazania terenu instalacji dokona Inspektor Nadzoru.
2. Odbiór końcowy (ostateczny) prac objętych niniejszą umową dokonany zostanie na
podstawie gotowości do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 28 dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zlecenia, a
w szczególności:
a) obmiary końcowe wykonanych prac w ramach udzielonego przez Zamawiającego
Wykonawcy.
b) atestów, deklaracji zgodności, itp.
5. Dodatkowo Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia wyników badań
jakości technicznej zrealizowanego przedmiotu zlecenia, wykonanych przez niezależne
od stron laboratorium na koszt Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający
może odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.
§7
Wykonawca od dnia przekazania terenu instalacji do dnia dokonania odbioru końcowego
przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem lub ich
zaniechaniem w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich przy realizacji niniejszego
zamówienia.
§8
1. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. lat od
dnia dokonania odbioru ostatecznego.
2. W przypadku stwierdzenia wad powstałych w trakcie trwania rękojmi Zamawiający
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę pisemnie wraz z żądaniem ich usunięcia.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
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4. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, a fakt ich usunięcia
potwierdza Zamawiający pisemnie.

1.

§9
Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa
zależne do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie
odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami
do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy
i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których
mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „Utworami”;
2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań
tych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych.
3) przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników utworu w ilości
zgodnej z wytycznymi projektowymi.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części
przedmiotu Umowy, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
w tym w szczególności innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy
do wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część SIWZ, innym
wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
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4.

5.

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie
opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii
całej dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej
dokumentacji znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w zależności
od przypadku.

§ 10
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwotę
_______________ zł (słownie złotych: _____________________________________) .
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy ..
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w
terminach i wysokościach jak niżej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robót lub
daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.
§ 11
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umowy, w
formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości
umowy, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w terminie jego
wykonania.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,5% wartości umowy, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad..
c) za odstąpienie od realizacji przedmiotowej umowy a z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy.
d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, o którym mówi § 3 ust.1 umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 13
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do
polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą
skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których 2 otrzymuje
Zamawiający i 1 otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

36

Tom III
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ZAŁĄCZONA W OSOBNYM PLIKU/TECZCE)
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