Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Formularz „Oferta” i Formularze załączników do oferty

Formularz 2.1.
Formularz 2.1.1.

Formularz „Oferta”
Formularz cenowy

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu:

Formularz 3.1.1.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.2.

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

Formularz 3.1.3.

LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej/
INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej

Formularz 3.2.

Wiedza i doświadczenie - Wykaz usług;

Formularz 3.3.

Potencjał kadrowy;

Formularz 3.4.

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

Formularz 3.5.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

Tom II:

Istotne dla stron postanowienia umowy - Wzór umowy

Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
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Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZEM
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ROZDZIAŁ 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 209 23 60; fax.: (22) 209 24 74
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: GDDKiA.O.WA.D3.241.105.2015
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”.

4.
4.1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych
na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła
„Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła
„Lotnisko” do węzła „Marynarska”, składającej się z:
1) ekspertyzy, zawierającej opis stanu istniejącego odwodnienia, szczegółowego
ustalenia przyczyn odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski
dotyczące jego poprawy z określeniem rodzaju prac koniecznych do wykonania
w celu zapewnienia właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą
przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych (koncepcja programowa,
projekt budowlany, inwentaryzacja powykonawcza, raporty z weryfikacji,
projekty zamienne etc.),
2) koncepcji poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejących tras S2
i S79, na łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych,
sąsiadujących z trasami, istotnych z punktu widzenia prawidłowego
funkcjonowania odwodnienia wymienionych odcinków dróg ekspresowych,
3) koncepcji odwodnienia nasypu drogowego na odcinku od 466+400 do 466+670
oraz w km od 467+200 do 467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA
materiałów projektowych.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
71322000-1
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub
„specyfikacją”.

4.2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu Oferta”)
nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje 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.
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Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powołał 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 zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4.3.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na warunkach,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,

4.4.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 ze zm.).

4.5

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących
w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty podpisania umowy

6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
ICH SPEŁNIANIA
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 niniejszej IDW oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 punkt 5 ustawy Pzp.

6.1.

6.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zadań obejmujących
wykonanie koncepcji odwodnienia dróg.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
b) Potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do
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funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną
poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

Lp.
Stanowisko

1

2

Minimalna
Minimalne doświadczenie
liczba
z zakresu projektowania (dokumentacje
personelu
opracowane – zakończone)/
wykształcenie
3
4

1.

Projektant
w specjalności
drogowej

1

Udział w opracowaniu min. 3 dokumentacji
projektowych budowy lub przebudowy dróg
klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km.

2.

Projektant
w specjalności wodnokanalizacyjnej

1

Udział w opracowaniu min. 3 dokumentacji
projektowych budowy lub przebudowy dróg
klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km,
każda w zakresie odwodnienia drogi.

3.

Sprawdzający
w zakresie drogowym

1

Sprawdzenie min. 3 dokumentacji
projektowych budowy lub przebudowy dróg
klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km.

Sprawdzający
w zakresie odwodniania

1

Sprawdzenie min. 3 dokumentacji
projektowych budowy lub przebudowy dróg
klasy min. GP o łącznej długości min. 10 km,
każda w zakresie odwodnienia drogi.

Hydrolog

1

1. Udział w opracowaniu min. 1 dokumentacji
hydrologicznej dla dróg klasy min. GP
2. Wykształcenie wyższe z zakresu hydrologii.

Meliorant

1

Wykształcenie wyższe w zakresie melioracji
lub inżynierii środowiska, min. 5
lat doświadczenia w zawodzie.

4.

5.

6.

Zamawiający nie dopuszcza przestawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji
(więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.
4) sytuacji ekonomiczno – finansowej
Potencjał ekonomiczny
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1. IDW.
6.3.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale kadrowym
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

6.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)

ubiegających

się

o

udzielenie
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz art. 24 ust 2 pkt 5 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 IDW, Wykonawcy
wykazują łącznie.
6.5.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie
spełnia – nie spełnia.

7.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy
Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu
zgodnym z treścią Formularza 3.1.1.
7.1.2. 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.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5
ustawy Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
7.2.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.3.
7.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt 6.2
IDW należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu
zgodnym z treścią Formularza 3.1.2.
7.3.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Formularza
nr 3.2. („Wiedza i doświadczenie”), oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne usługi dla których należy
przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku,
o którym mowa w pkt. 6.2.2 IDW.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
w pkt 1).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
7.3.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.3.
(„Potencjał kadrowy”) - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został
zamieszczony w pkt 6.2.3)b) IDW.
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7.4.

W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale
kadrowym na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić, 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. Wzór zobowiązania stanowi Formularz nr 3.5.
7.4.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym 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 którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu
zgodnym z treścią Formularza 3.4.
7.4.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów
dotyczących:
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.
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 7.1.2. IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
7.6.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 7.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
7.7.

Dokument, o którym mowa w pkt 7.5. IDW, lub zastępujący je dokument o którym
mowa w pkt 7.6. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

7.8.

Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia
wymienionego w pkt 7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym mowa w pkt 7.4. IDW,
które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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7.9.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt
7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.5. i 7.6. IDW, oraz dokumenty
wymienione w pkt 7.2.1. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni
Wykonawca/y
wykazujący
spełnianie
warunków
spośród
Wykonawców
składających wspólną ofertę.

8.
8.1.
8.2.
8.2.a
8.3.
8.3.1.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Oferta musi być zabezpieczona wadium.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
Formularz cenowy (Formularz 2.1).
Wraz z ofertą powinny być złożone:
Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 7 IDW;
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
8.5. 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.
8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.
8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
8.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 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.
8.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
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oraz opisane:
postępowanie nr GDDKiA.O.WA.241.105.2015
Oferta na : Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła
„Marynarska”
„Nie otwierać przed dniem 09-12-2015r., godz. 12:00”
8.11. Wymagania określone w pkt 8.10. - 8.11. 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.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ
9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu:+48 (22) 810-03-27
lub drogą elektroniczną (e-mail:mbakula@gddkia.gov.pl) z uwzględnieniem pkt 9.2.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Wykonawcy) faktu otrzymania
każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna. Na Żądanie Wykonawcy
Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
9.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa
w pkt 7.4. a także zmiany lub wycofania oferty.
9.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
9.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.4 lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w pkt 9.4
9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie
internetowej.
9.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
9.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
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9.9.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Małgorzata Bakuła tel. +48 22 209-24-63, fax. +48
22 810-03-27;
- w sprawach merytorycznych P. Joanna Krzemińska, tel.: +48 (22) 209-24-50.
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 z oferta, zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 10.1.
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy
którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (załącznik do Oferty
- Formularz Cenowy).
11.2. Wykonawca w Formularzu Cenowym o którym mowa w pkt. 11.1. określi wartości
dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, oraz w tym formularzu
wyliczy cenę oferty brutto.
11.3. Wartość brutto wykazaną w Formularzu Cenowym Wykonawca przeniesie do
Formularza „Oferta”.
11.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.
11.5. Cena Oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o
których mowa w Tomach II, III SIWZ.
11.6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie
będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach Umowy.
11.7. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
11.8. Formularz Cenowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
11.9 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku
12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa
Krajowego nr 77 1130 1017 0013 4398 8490 0001
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
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e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział
Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808. W przypadku wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na
wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.
12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp
12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:
12.6.1Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 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.
12.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.
WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
13.1. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 714 (VII piętro), w terminie
do 09-12-2015 roku, do godziny 11:30.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział
w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu
09-12-2015 roku o godzinie 12:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 80%
b) Termin wykonania – 20%
14.1.1.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3.1) Formularz
Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Przyznane
punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
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Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego
wzoru:
C min
C=
x 80 pkt
Co
gdzie:
C
– cena (cena ofertowa brutto) oferty
min najtańszej
Co

– cena (cena ofertowa brutto) oferty
ocenianej

14.1.2.
Opis kryterium „Termin wykonania”
Kryterium „Termin wykonania” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu
wykonywania zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza
„Oferta”.
UWAGA:
Najdłuższy możliwy termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia uwzględniony do oceny ofert:
5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie uwzględniony
w umowie z Wykonawcą.
Wykonawca może zaoferować termin wykonania w przedziale od 5-8 miesięcy.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy termin wykonania (5 miesięcy) – otrzymuje
20 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny termin wykonania (8 miesięcy) –
otrzymuje 0 pkt.,
- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaoferowali wartość pośrednią, pomiędzy
wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg
wzoru:

gdzie:

T=

T min.
T o.

T o.

– termin realizacji zaoferowany w ofercie ocenianej

T min.

x 20 pkt

- najkrótszy możliwy termin wykonania (5 miesięcy)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
14.1.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania”
14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze
wzorem określonym w pkt 14.1.
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14.5. 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 przedmiotowego postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.
15.1

16.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do
kontaktów
z
Zamawiającym
oraz
wystawiania
dokumentów
związanych
z płatnościami.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
17.5. Terminy wniesienia odwołania:
17.5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
17.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
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17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz.
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdział 2
Formularz „Oferta”
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Formularz 2.1

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Do
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie
03 – 808 Warszawa
ul. Mińska 25
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
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 zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
1) za cenę brutto ………………………………………… PLN,
słownie złotych: …………………...................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym.
2) **Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od
przedmiotu zamówienia): ____________________________________. Wartość
towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie
daty podpisania umowy.
(Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 5-8 miesięcy.)
4.

…….. miesięcy od

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości
……………………………………………. w formie ………………………………………………………………………….
Wadium należy zwrócić na konto nr …………………………………………………………………………………
6.

OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)
7.
8.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*
OŚWIADCZAMY,

że

sposób

reprezentacji

Wykonawcy*/Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
_________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____
- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy
adres: Imię i nazwisko _______________________________________
_________________________________________________________________________
tel.________________fax__________________e-mail___________________________
12.

OFERTĘ składamy na _________ stronach.

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………………
14.

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:




Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ ____roku
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- niepotrzebne skreślić
………………………………, dn. ….. . …… . 2015 r.
………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

19

Formularz 2.1.1
FORMULARZ CENOWY
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…………………………………………….
nazwa Wykonawcy

…………………………………………….
…………………………………………….
FORMULARZ CENOWY
„Opracowanie Koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła
„Konotopa” w km 455+550 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej
S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska

Lp.

1

2

3

CZĘŚCI SKŁADOWE OPRACOWANIA
wg opisu przedmiotu zamówienia

Jednostka

Ekspertyza zawierająca opis stanu istniejącego
odwodnienia, szczegółowe ustalenie przyczyn
odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski
dotyczące jego poprawy z określeniem rodzaju prac
koniecznych do wykonania w celu zapewnienia
właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą
przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych
(koncepcja programowa, projekt budowlany,
inwentaryzacja powykonawcza, raporty z weryfikacji,
projekty zamienne etc.)
Koncepcja poprawy stosunków wodnych w pasie
drogowym istniejących tras S2 i S79, na łącznym
odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych,
sąsiadujących z trasami, istotnych z punktu widzenia
prawidłowego funkcjonowania odwodnienia
wymienionych odcinków dróg ekspresowych.
Koncepcja odwodnienia nasypu drogowego na odcinku
od 466+400 do 466+670 oraz w km od 467+200 do
467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA
materiałów projektowych.

WARTOŚĆ
(netto)

ryczałt

ryczałt

ryczałt

Razem cena oferty netto (zł)
Podatek VAT …...%
Razem cena oferty brutto (zł)

…………………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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ROZDZIAŁ 3
FORMULARZE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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Formularz 3.1.1

(nazwa Wykonawcy)

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia ______2015 roku
_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Formularz 3.1.2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..……
oświadczamy, że spełniamy
o udzielenie zamówienia.

warunki

udziału

w

wyżej

wymienionym

postępowaniu

__________________ dnia ________2015 roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców
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Formularz 3.1.3

(nazwa Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy
kapitałowej / INFORMACJA
o braku przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
w imieniu Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
informuję, że:
*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

__________________ dnia __ __ 2015 roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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Formularz 3.2.

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE –
wykaz usług

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
Przedkładamy wykaz głównych usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis sposobu oceny spełniania został
zamieszczony w pkt 6.2.2) IDW.

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
posiadanie
doświadczenia

Nazwa i adres
Zamawiającego/
Zlecającego

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków
określonych w pkt. 6.2.2
IDW

1

2

3

Zakończenie realizacji
dzień/ miesiąc/ rok
4

UWAGA:
1)W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.4
IDW oraz załączyć dokumenty o których mowa w pkt. 7.4.b) (jeżeli dotyczy).

__________________ dnia ____ 2015 roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

POTENCJAŁ KADROWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
Przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w celu oceny
spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i których opis
sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3) b) IDW.

Poz.

Funkcja

Nazwisko
i imię

1

2

3

1

Projektant
w specjalności
drogowej

2

Projektant
w specjalności wodnokanalizacyjnej

3

Sprawdzający
w zakresie drogowym

4

Sprawdzający
w zakresie
odwodniania

5

Hydrolog

6

Meliorant

Kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe,
potwierdzające
spełnianie wymagań

Podstawa
dysponowania

4

5

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale kadrowym innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie realizacji zamówienia,
o którym mowa w pkt. 7.4. IDW oraz załączyć dokumenty, o których mowa w pkt 7.4.a. (jeżeli
dotyczy) i 7.4.b

__________________ dnia ____ 2015 roku

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.4.
OŚWIADCZENIE

(nazwa podmiotu na zasobach
którego Wykonawca polega)

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

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne
zasoby na potrzeby wykonania zamówienia pn.

Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
oświadczam, że w odniesieniu do

_______________________________________________________________
(nazwa podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)
brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

__________________ dnia ___ ___ 2015 roku

_______________________________
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu)
UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy
podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą
brały udział w realizacji części zamówienia.
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Formularz 3.5.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
(nazwa podmiotu oddającego potencjał
w dyspozycję Wykonawcy)

W IMIENIU:_____________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrow)
do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi
ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km
470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do
węzła „Marynarska”
numer sprawy GDDKiA.O.WA.241.105.2015

1. Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy szczegółowo
określić):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Oświadczamy, że jako podmiot udostępniający powyższe zasoby nie weźmiemy
udziału/weźmiemy udział* w realizacji niniejszego zamówienia.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b
ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________
(podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca
polega/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
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.
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TOM II
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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UMOWA NR ………/2015
Niniejsza Umowa zawarta została w dniu …………………….2015 roku, w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym
przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oddziału GDDKiA w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
zwanym w dalej „Zamawiającym”,
a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
z/s ………………………………………………………………………………………………………………………………..
posiadającą NIP ……………………………………..., REGON …………………………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwani dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Opracowanie koncepcji
poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła
„Konotopa” w km 455+550 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na
odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła
„Marynarska”, zwane dalej „Dziełem” składające się z:
1) ekspertyzy, zawierającej opis stanu istniejącego odwodnienia, szczegółowe
ustalenie przyczyn odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski
dotyczące jego poprawy z określeniem rodzaju prac koniecznych do wykonania w
celu zapewnienia właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą przekazanych
przez GDDKiA materiałów projektowych (koncepcja programowa, projekt
budowlany, inwentaryzacja powykonawcza, raporty z weryfikacji, projekty
zamienne etc.),
2) koncepcji poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejących tras S2
i S79, na łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych, sąsiadujących
z trasami, istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania
odwodnienia wymienionych odcinków dróg ekspresowych,
3) koncepcji odwodnienia nasypu drogowego na odcinku od 466+400 do 466+670
oraz w km od 467+200 do 467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA
materiałów projektowych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia
(dalej „OPZ”).
§2
1. Wykonawca wykona Dzieło w terminie ……..…………miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec
przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.
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§3
1. Wykonawca za zrealizowanie całości Dzieła oraz z tytułu nabycia przez Zamawiającego
praw autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do materiałów wytworzonych
w trakcie realizacji Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego
przedmiotu
umowy
w
wysokości:
netto:
…………………….…………………………zł,
(słownie:….…………………….……………………………………………),
plus
………%
podatku
VAT
w wysokości:………….……………..zł, (słownie: ……………………………………………………….……..),
co łącznie stanowić wynagrodzenie brutto:…………………….………………..…..zł, (słownie:
…………………………………………………………..………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po otrzymania przez Zamawiającego faktury
VAT/rachunku, po uprzednim odebraniu Dzieła przez Zamawiającego bez zastrzeżeń na
podstawie protokołów odbioru, o których mowa w § 4 jego wykonania w sposób właściwy
i zgodny z treścią Umowy.
3. Płatności będą dokonywane częściami zgodnie z § 4 ust 11 umowy, w terminie 30 dni od
jej złożenia – na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku…….…………………….
Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 4 Umowy,
protokołów odbioru bez zastrzeżeń i uwag.
4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że w ofercie uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, niezafakturowana część wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich
opracowań które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy
Zamawiającemu). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła we właściwej formie
i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
2. Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem będzie przedstawiona na
Radach Technicznych w siedzibie Zamawiającego. Protokoły z ww. spotkań przygotuje
Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający.
3. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego
(za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 30 dni dokona oceny poprawności
i zgodności z Umową i OPZ przedstawionych przez Wykonawcę opracowań.
4. Zamawiający wymaga dla poszczególnych części przedmiotu umowy:
- odbioru ostatecznego ekspertyzy, wskazanej w pkt 1 Formularza cenowego;
- odbioru technicznego częściowego (przed ZOPI) i odbioru ostatecznego koncepcji
poprawy stosunków wodnych w pasach drogowych tras S2 i S79, wskazanej w pkt 2
Formularza cenowego, sporządzonej na podstawie zatwierdzonej ekspertyzy, wskazanej
w pkt 1 Formularza cenowego;
- odbioru technicznego częściowego (przed ZOPI) i odbioru ostatecznego koncepcji
odwodnienia nasypów, wskazanej w pkt 3 Formularza cenowego, sporządzonej na
podstawie zatwierdzonej ekspertyzy, wskazanej w pkt 1 Formularza cenowego.
5. Potwierdzenie należytego wykonania dwóch „Koncepcji”, stanowić będzie nie zawierający
zastrzeżeń protokół częściowy ich komisyjnego odbioru technicznego (materiały na
ZOPI).
6. Potwierdzenie należytego wykonania całości przedmiotu Umowy stanowić będzie
protokół odbioru ostatecznego nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do
wykonanego przedmiotu Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy. Za termin wykonania
przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
przedmiot Umowy odebrany następnie protokołem odbioru ostatecznego nie
zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.
7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje
się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez
Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia
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wszelkich wad i niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania przedmiotu
Umowy do odbioru we wskazanym terminie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad
i niezgodności oraz ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru, aż do
dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem
odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia
stwierdzonych przez Zamawiającego wad czy innych niezgodności.
9. Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu pięciu lat od daty odbioru przedmiotu
zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
10. Strony ustalają następujące zasady płatności za każde z Opracowań:
- 100 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 1 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego tej części
opracowania bez uwag.
- 60 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 2 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego tej części
opracowania bez uwag (materiały na ZOPI).
- 60 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 3 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego tej części
opracowania bez uwag, (materiały na ZOPI).
- 40 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 2 Formularza
cenowego po jej odebraniu bez uwag przez ZOPI i podpisaniu przez Zamawiającego nie
zawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego opracowania, potwierdzającego
należyte jego wykonanie i stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej
przez Wykonawcę.
- 40 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 3 Formularza
cenowego po jego odebraniu bez uwag przez ZOPI i po podpisaniu przez Zamawiającego
nie
zawierającego
zastrzeżeń
protokołu
odbioru
ostatecznego
zamówienia,
potwierdzającego należyte jego wykonanie i stanowiącego podstawę do wystawienia
faktury końcowej przez Wykonawcę.
§5
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy,
2) przestrzeganie wymagań dotyczących wykonania prac,
3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość prac lub termin ich zakończenia.
5) usunięcie przez Wykonawcę i na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy
wszelkich wad, które zostaną ujawnione w ciągu 5 lat od daty odbioru przedmiotu
zamówienia.
§6
1. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy i takiej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu na Dzieło.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru Dzieła przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
3. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych
wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego pisemnie lub faksem
o występujących wadach, lub w innym terminie ustalonym między stronami.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający dokona usunięcia wad we własnym zakresie lub może zlecić ich usunięcie
stronie trzeciej i obciąży kosztami Wykonawcę.
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5. W ramach rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady
wykonanego przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu
na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne
z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi oraz z zakresu
ochrony środowiska.
§7
1.
2.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia
jakichkolwiek prac związanych z umową osobie innej niż wskazany w ofercie, Wykonawca
jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do
akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania na
poziomie minimalnym zawarte w Opisie Przedmiotu zamówienia, oraz wykazać się
doświadczeniem na nie niższym niż wykazanym do oceny i wykazania punktów
w kryterium, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia ww. wymagań.
§8

1. Zamawiający wyznacza do koordynowania wykonania umowy:
Joanna Krzemińska – Kierownik Projektu
2. Wykonawca wyznacza do koordynowania wykonania umowy:
…………………………………………………………………………………………………………………
3.
Zmiana osób , o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy i następuje
poprzez pisemne poinformowanie drugiej strony.
§9
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym,
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych
z tytułu:
1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
2) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na część Umowy,
która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia;
3) zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z elementów Opracowania (określonych w Formularzu
cenowym) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za element Opracowania, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
4) Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.
§ 10
1. 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 korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych.
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2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu
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,
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, Blueray,
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,
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.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 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.
5. W przypadku naruszenia ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkody
powstałej z tego tytułu po stronie Zamawiającego, a także do wstąpienia po stronie
Zamawiającego do ewentualnego postępowania sądowego wytoczonego przeciwko
Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw majątkowych osób
trzecich.
§ 11
1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy
zobowiązują się do powstrzymywania od wszelkich działań i czynności, które mogą
rodzić podejrzenie stronniczości lub potencjalnego konfliktu interesów.
2. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy
zobowiązują się w szczególności do niepodejmowania żadnych czynności, w tym
doradczych i obsługi prawnej na rzecz podmiotu, który ma status wykonawcy
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej w umowie „Pzp”, w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Zamawiającego oraz realizacji
zawartych w wyniku ich rozstrzygnięć umów.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy, w postępowaniach
przed sądami, organami administracji publicznej lub w toku jakichkolwiek negocjacji
handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Wykonawcy, zarówno
Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował niniejszą umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami Zamawiającego.
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4. W sytuacji, gdy bez woli i wiedzy Wykonawcy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny
z interesami innego z klientów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na
piśmie Zamawiającego o takim fakcie, a Zamawiający podejmie stosowne decyzje, co do
dalszego postępowania w sprawie. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie
zastosowanie w przypadkach określonych w ust. 2.
5. W przypadku opisanych w ust. 4 decyzje Zamawiającego, co do dalszego postępowania
w sprawie mogą wiązać się z możliwością wstrzymania realizacji danej sprawy lub nawet
rozwiązania umowy. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych,
strony zgodne są co do faktu, iż rozwiązanie umowy, o którym mowa powyżej nie będzie
miało charakteru rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Niniejsze
postanowienie ma analogiczne zastosowanie do ust. 2.
§ 12
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w szczególności
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne, oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia
publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub
podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze
świadczeniem usług w ramach niniejszej umowy, będą traktowane przez Wykonawcę
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub
pośrednio ujawnione komukolwiek, za wyjątkiem uzyskania uprzedniego, pisemnego
zezwolenia wydanego przez Zamawiającego na ujawnienie informacji.
Pod pojęciem informacji poufnych Strony rozumieją ponadto każdą informację uzyskaną
od drugiej Strony w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich innych form
współpracy.
Strony zobowiązują się do bezwzględnego nie ujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy
publicznej.
Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem
każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m. in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie
i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby
nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania
z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub
danych, o których mowa w ust. 1 i 2, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał
w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to
ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia
rozwiązania umowy.
W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie
uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli
umownej.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu
lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.
§ 13

1.
2.

Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny
podmiot.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na
osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody
na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie
wszyscy członkowie Konsorcjum.
§ 14
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione
przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej
Strony więzi prawnej:
1) charakterze niezależnym od Stron,
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności,
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio
oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju
wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone
w ust. 2 pkt 1-3 są spełnione:
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż pracownicy
Wykonawcy;
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia
radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe
mrozy, powodzie.
4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub
szkodę.
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli
ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do
płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły
wyższej.
6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące
mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie
powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile
Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie
swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, każda ze stron jest
uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
§ 15
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz określonych w niniejszej umowie.
2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) „siły wyższej”, o której mowa § 14 Umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
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3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) konieczności zmiany terminu realizacji Usługi spowodowanego zaistnieniem siły
wyższej, lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Stron.
5) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi
w następstwie zmian wprowadzonych w Kontrakcie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą;
6) zmiany ceny spowodowanej koniecznością wprowadzenia innych zmian do
umowy, lub wykonania dodatkowych opracowań lub dodatkowego zakresu robót,
nie przewidzianych w niniejszej umowie i OPZ, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
3. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarzy dla Zamawiającego i 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na
odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 455+550 do węzła „Puławska”
w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła
„Marynarska”, składającej się z:
1) ekspertyzy, zawierającej opis stanu istniejącego odwodnienia, szczegółowego ustalenia
przyczyn odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski dotyczące jego
poprawy z określeniem rodzaju prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia
właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów
projektowych
(koncepcja
programowa,
projekt
budowlany,
inwentaryzacja
powykonawcza, raporty z weryfikacji, projekty zamienne etc.),
2) koncepcji poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejących tras S2 i S79, na
łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych, sąsiadujących z trasami,
istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia wymienionych
odcinków dróg ekspresowych,
3) koncepcji odwodnienia nasypu drogowego na odcinku od 466+400 do 466+670 oraz
w km od 467+200 do 467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów
projektowych.
2. Dotychczasowe opracowania i dokumenty
 projekt „Budowa drogi ekspresowej S-2 Etap II/1: Droga ekspresowa S-79 na odcinku
węzeł Lotnisko do węzła Marynarska, Etap II/2 Droga ekspresowa S-2 na odc. od węzła
Lotnisko do węzła Puławska”,
 projekt „Budowa drogi ekspresowej S-2 Konotopa – Lotnisko Etap III Południowa
Obwodnica Warszawy S-2 odcinek km 456+240 do km 466+684”,
 inwentaryzacja powykonawcza.
3.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest opracowanie koncepcji skutecznej poprawy istniejących
stosunków wodnych w pasach drogowych tras S2 i S79, na łącznym odcinku ok. 20 km
oraz na terenach przyległych, sąsiadujących z tymi trasami, istotnych z punktu widzenia
prawidłowego funkcjonowania odwodnienia w/w odcinków dróg ekspresowych.

4. Zawartość opracowania objętego zamówieniem
Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych powinny obejmować:
 kompleksowy przegląd oraz analizę dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,
w szczególności pod kątem poprawności przyjętych rozwiązań w zakresie odwodnienia
dróg ekspresowych oraz terenów przyległych;
 przegląd i analizę dostępnej dokumentacji pozyskanej przez Wykonawcę m.in. od
WZMiUW, dzielnic m.st. Warszawy oraz gmin, przez które przebiegają drogi ekspresowe;
 przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji urządzeń wodnych (w tym rowów
melioracyjnych, przepustów etc.) zlokalizowanych na obszarze przedmiotu zamówienia,
wraz z pomiarami geodezyjnymi i określeniem ich stanu technicznego;
 analizę (obejmującą obliczenia hydrologiczne) aktualnego przepływu wód w ciekach,
istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania odwodnienia dróg ekspresowych S2 i S79;
 analizę i określenie aktualnych zlewni w pasie drogowym, w jego sąsiedztwie oraz
oddziałujących na pas drogowy i takich, na które oddziałuje odwodnienie drogi;
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5.

ekspertyzę
określającą
przyczyny
niewłaściwie
funkcjonującego
odwodnienia,
zawierającą m.in.:
 opis stanu istniejącego odwodnienia,
 szczegółowy opis przyczyn w przypadku odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego,
 wnioski na temat jego poprawy wraz z opisem proponowanych działań, ich
lokalizacją, wielkością, zakresem, parametrami, prognozowanym wpływem na
środowisko,
 określeniem wykonania koniecznych prac dla zapewnienia właściwych stosunków
wodnych
 propozycja podziału kompetencji w przypadku, gdy w celu poprawy odwodnienia S2
zajdzie konieczność konserwacji lub przebudowy urządzeń wodnych będących w
zarządzie WZMiUW, dzielnic m.st. Warszawy, gmin lub właścicieli prywatnych, bądź
budowy urządzeń na terenach niebędących własnością GDDKiA,
 szacunkową wycenę realizacji poprawy funkcjonującego odwodnienia drogi
ekspresowej, zawierającą określenie kosztów realizacji poszczególnych działań,
 podsumowanie zawierające syntetyczne określenie zasadności wykonywania całości
zaproponowanych do wykonania działań;
uzyskanie stosownych opinii zarządców – WZMiUW, dzielnic m.st. Warszawy oraz gmin;
uzyskanie stosowanych uzgodnień na zaproponowane prace poza terenem własności
GDDKiA w tym osób prywatnych o ile wykonywane będą na gruntach prywatnych.
uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego zawartych w ekspertyzie proponowanych
działań dla zapewnienia właściwych stosunków wodnych, w tym w szczególności
proponowanych rozwiązań projektowych;
wykonanie koncepcji o szczegółowości projektu budowlanego dla zaakceptowanych
przez Zamawiającego rozwiązań:
 koncepcja skutecznej poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejącej
trasy S2 i S79 na łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach sąsiadujących z trasą,
istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia na drodze
ekspresowej S2,
 koncepcja poprawy odwodnienia nasypu drogowego na odcinku 466+400 : 466+670
oraz w km 467+200 : 467+300
Wymagania dotyczące wykonania opracowania objętego zamówieniem

5.1
Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
5.1.1 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne
i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu
obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności przepisy,
wytyczne i instrukcje wyszczególnione w punkcie 7.
5.1.2 Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się
z będącymi w posiadaniu Zamawiającego dotychczasowymi opracowaniami oraz
dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego
zamówieniem.
5.2
Wymagania dotyczące dokumentacji
5.2.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością,
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej.
5.2.2 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia
następujące wymagania:
 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
42

część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,
część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.
5.2.3 Do kompletu dokumentacji papierowej w ilości 5 egzemplarzy zostaną dołączone
7 egz. płyt CD lub DVD z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej
projektu z wyszczególnieniem – w postaci papierowej – zawartości płyty.
Wersja elektroniczna (7 egzemplarzy) zostanie przekazana:
a) 2 egzemplarze w wersji edytowalnej: opis należy sporządzić za pomocą edytora
tekstów w formacie DOC, podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być
sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego w formacie XLS, zaś część
rysunkowa powinna być w formacie DWG/DGN;
b) 5 egzemplarzy w wersji plików o niezmiennym formacie: całość opracowania
powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmiennym
formacie, np.: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne JPG
(dla opisów) i DWF (dla rysunków); jednocześnie na każdej z płyt należy umieścić
programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie wyżej wymienionych
formatów.
5.2.4 Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach
stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać
wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na
użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania
opracowań projektowych.







5.3
Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym
5.3.1 Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego.
5.3.2 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji
uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
5.3.3 Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które
wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych
przedstawicieli.
5.4
Wynagrodzenie Wykonawcy
5.4.1 Koszty pozyskania map, badań i ekspertyz, należy uwzględnić w ofercie.
5.4.2 Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną
w związku z wykonywaniem umowy, w tym między innymi koszty ubezpieczenia,
uzgodnień, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty,
ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze, a także wszelkie inne
nieprzewidziane koszty i nie wyszczególnione w niniejszym OPZ.
5.4.3 Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega
waloryzacji z tytułu inflacji.
5.4.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania dowolnego elementu
dokumentacji (lub jego części) z wymienionych w punkcie 4 oraz dokonania
zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Strony Uzgodnią
proporcjonalne zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy za ten element
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wskazany w wypełnionym Kosztorysie Ofertowym – Wycenie Opracowania, mając na
uwadze ilość prac już wykonanych przez Wykonawcę w tym elemencie dokumentacji
(lub jego części).
5.4.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5.5
Kontrola wykonania pracy i jej odbiór
5.5.1 Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich
opracowań które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy
Zamawiającemu). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła we właściwej
formie i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma
służyć.
5.5.2 Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem będzie przedstawiona
na Radach Technicznych w siedzibie Zamawiającego. Protokoły z ww. spotkań
przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający.
5.5.3 Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego
(za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 30 dni dokona oceny poprawności
i zgodności z Umową i OPZ przedstawionych przez Wykonawcę opracowań.
5.5.4 Zamawiający wymaga dla poszczególnych części przedmiotu umowy:
- odbioru ostatecznego ekspertyzy, wskazanej w pkt 1 Formularza cenowego;
- odbioru częściowego (przed ZOPI) i odbioru ostatecznego koncepcji poprawy
stosunków wodnych w pasach drogowych tras S2 i S79, wskazanej w pkt 2
Formularza cenowego, sporządzonej na podstawie zatwierdzonej ekspertyzy,
wskazanej w pkt 1 Formularza cenowego;
- odbioru częściowego (przed ZOPI) i odbioru ostatecznego koncepcji odwodnienia
nasypów, wskazanej w pkt 3 Formularza cenowego, sporządzonej na podstawie
zatwierdzonej ekspertyzy, wskazanej w pkt 1 Formularza cenowego.
5.5.5 Potwierdzenie należytego wykonania dwóch „Koncepcji”, stanowić będzie nie
zawierający zastrzeżeń protokół częściowy ich odbioru z uwzględnieniem uwag ZOPI.
5.5.6 Potwierdzenie należytego wykonania całości przedmiotu Umowy stanowić będzie
protokół odbioru ostatecznego nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku
do wykonanego przedmiotu Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot Umowy. Za termin wykonania
przedmiotu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu przedmiot Umowy odebrany następnie protokołem odbioru
ostatecznego nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.
5.5.7 W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający
zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych
przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do
usunięcia wszelkich wad i niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania
przedmiotu Umowy do odbioru we wskazanym terminie.
5.5.8 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru
wad i niezgodności oraz ponownego dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru, aż
do dostarczenia przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem
odbioru zgłoszonych usterek. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad czy innych niezgodności.
5.5.9 Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu pięciu lat od daty odbioru
przedmiotu zamówienia, będą usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, lub po
uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
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5.6
Rozliczenie należności
5.6.1 Płatność będzie się odbywać etapami, po odebraniu przez Zamawiającego
poszczególnych części składowych przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem
następujących etapów:
1) 100 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 1 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tej części
opracowania bez uwag.
2) 60 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 2 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tej części
opracowania bez uwag (materiały na ZOPI).
3) 60 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 3 Formularza
cenowego po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tej części
opracowania bez uwag, (materiały na ZOPI).
4) 40 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 2 Formularza
cenowego po jej odebraniu bez uwag przez ZOPI i podpisaniu przez Zamawiającego
nie zawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego opracowania,
potwierdzającego należyte jego wykonanie i stanowiącego podstawę do wystawienia
faktury końcowej przez Wykonawcę.
5) 40 % należności za wykonanie części opracowania wskazanej w pkt 3 Formularza
cenowego po jego odebraniu bez uwag przez ZOPI i po podpisaniu przez
Zamawiającego nie zawierającego zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego
zamówienia, potwierdzającego należyte jego wykonanie i stanowiącego podstawę do
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.
5.6.2 Należności będą płatne na podstawie nie zawierających uwag protokołów odbiorów
poszczególnych części opracowania oraz na podstawie protokołu odbioru
ostatecznego, w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT od
Wykonawcy.
5.7
Gwarancja i Rękojmia
5.7.1. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy
zgodnie z § 6 Umowy.
5.8

Prawa autorskie

5.8.1 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, wykresy,
rysunki, plany, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań i zmian utworów,
na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi
opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
5.8.2 Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 5.8.1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy
Zamawiającemu,
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
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a) użytkowania
utworów
na
własny
użytek,
użytek
swoich
jednostek
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją
niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b) utrwalanie 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, Blu-ray Disc, pendrive, itd.),
c) zwielokrotniania 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 technika
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych, 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,
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.
5.8.3 Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
5.8.4 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r.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.
5.8.5 W przypadku naruszenia ust. 5.8.4 Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkody
powstałej z tego tytułu po stronie Zamawiającego, a także do wstąpienia po stronie
Zamawiającego do ewentualnego postępowania sądowego wytoczonego przeciwko
Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw majątkowych osób
trzecich.
6. Termin wykonania
Termin zakończenia opracowania stanowiącego przedmiot umowy:
8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7.

Przepisy związane, wytyczne i instrukcje

7.1. Wykaz aktów prawa
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie
wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile
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w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn.
zm.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz.U.2012.463 z poźn. zm.).
7.2. Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych),
obowiązującymi na dzień podpisania umowy. Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania
oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić
wszelkie wymagania określone w poniższych aktach, a w szczególności wymagania
dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji:

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r.
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych
i mostowych”;

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r. Katalog Robót Mostowych;

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń do wykonywania oraz odbioru napraw
i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania „Zaleceń dotyczących oceny jakości betonu
„in-situ” w konstrukcjach obiektów mostowych”;

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.
w
sprawie
wprowadzenia
wytycznych
wzmacniania
podłoża
gruntowego
w budownictwie drogowym;

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu zabezpieczeń
powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I – Wymagania”;

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca
2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych
obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Generalnego
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Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia
2011 r.);
Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg
i mostów w fazie przygotowania zadań.

CZĘŚĆ II
1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość opracowania (wszystkie 3 części składowe)
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, jak również w formie i ilości sztuk określonej
w OPZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) realizacja zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy,
2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowej realizacji zamówienia,
3) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość opracowania lub termin jego zakończenia.
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