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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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: 017511575-00108, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
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 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i
Przasnyszu”
CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 90.61.10.00 - 3
Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ” lub
„Specyfikacją”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze
zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579).

5.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.
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5.4.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały
określone
w Tomie II SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:
a)

sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp,

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych
wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5.5. PODWYKONAWSTWO:
a)

Zamawiający nie zastrzega obowiązku
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

osobistego

wykonania

przez

b)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

c)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.8 IDW.

d)

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie
II SIWZ.

6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
od daty podpisania umowy do 30.09.2018r.

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.

7.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:

1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

działalności

„Nie dotyczy”
2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
„Nie dotyczy”

3)

zdolności technicznej lub zawodowej:
a)

Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie min. 1 zadania polegającego na likwidacji skutków
zdarzeń na drogach klasy min. G o wartości min. 300 000 zł brutto, w zakres którego
wchodziło również zbieranie zwłok zwierzęcych.
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnianie warunków w pkt 7.2.3)a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.
7.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

8.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 – 23 ustawy Pzp.

8.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę

1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);

8.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

8.4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2. IDW,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.

8.5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 8.4 IDW.

8.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.

9.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
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a)

nie podlega wykluczeniu;

b)

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.2.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć
zgodnie z wzorem Formularza 3.1 i 3.2

9.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. (wzór oświadczenia stanowi Formularz 3.4) Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

9.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

9.5.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki
udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

9.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

9.7.

Na wezwanie zamawiającego Wykonawca
następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)

W celu potwierdzenia
postępowaniu:

spełniania

przez

zobowiązany

Wykonawcę

jest

warunków

do

złożenia

udziału

w

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
9.8.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o
których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
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osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
9.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
10.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP
ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM

10.1. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których
mowa w pkt 8.2. IDW.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
10.5. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 10.1. IDW

10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. IDW.
10.7.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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2)
3)
4)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

10.8.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.

11.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW ,
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 IDW składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o
których mowa w pkt 9.7., przy czym :
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio
Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie
i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
12.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

FORMALNE

DOTYCZĄCE

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615),
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z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3.
– 12.6. IDW.
Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z
Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 63, e-mail
jgomoradzka@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.3. W postępowaniu oświadczenia o których mowa w pkt 9.1, składa się w formie
pisemnej albo w postaci elektronicznej.
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
12.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym
dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
12.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW należy złożyć w formie analogicznej
jak w pkt 12.5. IDW, tj. w oryginale.
12.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej w pkt 12.5 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną
pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
13.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres
wskazany w pkt. 12.1 IDW w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
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13.2. 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.
13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 13.2.
13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
13.8. 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.
13.9. 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.
13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem
ofert.
14.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione
dokumenty:
1) Formularz cenowy
14.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)

Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW;

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3)

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.
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Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii;
4)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114
oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

14.6. 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.
14.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I
SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
14.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.
14.9. 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.
14.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.11. i 14.12. IDW. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
14.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej
odłączenie
i
opatrzone
napisem:
„Informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty.
14.12. Ofertę 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
oraz opisane:
OFERTA na:
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„Likwidację skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku
i Przasnyszu”
„Nie otwierać przed dniem 24.11.2017r. godz. 12:00”
14.13. Wymagania określone w pkt 14.10. - 14.12 IDW nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
14.14. 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”.
15.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy
sporządzony na Formularzu 2.1 załączonym w Tomie I SIWZ.
15.2. Wykonawca w Formularzu cenowym określi ceny jednostkowe netto oraz wartości
netto dla wszystkich podanych i opisanych tam pozycji, a następnie wyliczy podatek
VAT i ostateczną wartość brutto. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać
zmian do Formularza cenowego.
15.3. Wartość brutto wykazaną w Formularzu cenowym Wykonawca przeniesie do
Formularza „Oferta”.
15.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu
poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod
uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z
art. 87 ustawy Pzp.
15.5. Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem
VAT
w wysokości przewidzianej ustawowo.
15.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
15.7. Ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku
realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie.
15.8. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w SIWZ.
15.9. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach
II-III niniejszej SIWZ.
15.10. 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,

12

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.

17.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone w:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
OFERTA
w pokoju 714 w terminie do 24.11.2017r., do godz. 11:30
17.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 24.11.2017r., o godz. 12:00 w siedzibie
wskazanej w pkt 17.1, w pok. 604.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne.
17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
17.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
17.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli
wadium było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia
nowego wadium lub jego przedłużenia (jeżeli wadium było wymagane) dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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18.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
19.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
Cena
Czas reakcji
19.1.1.

– 60 % = 60 pkt
– 40% = 40 pkt

Kryterium „Cena”:

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej
zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według
wzoru:
C

C=
gdzie:

19.1.2.

min

C

x 60 pkt

o

C

min

– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C

o

– cena brutto badanej oferty (zł)

Kryterium „Czas reakcji” (Czr)

Opis kryterium „Czas reakcji”
Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywany na podstawie ilości godzin
zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt. 6 Formularza „Oferta”.
Czas reakcji oznacza czas w jakim Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi na
miejscu zdarzenia od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
Najdłuższy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego: 4 godziny.
Najkrótszy możliwy czas reakcji uwzględniony do oceny ofert: 1,5 godziny.
Wykonawca może zaoferować czas reakcji jako 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 godziny.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas reakcji (1,5 godziny) –
otrzymuje 40 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
- Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 2 godziny – otrzymuje 30 pkt.
- Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 2,5 godziny – otrzymuje 20 pkt.
- Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 3 godziny – otrzymuje 10 pkt.
- Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji 3,5 godziny – otrzymuje 5 pkt.
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny czas reakcji (4 godziny) –
otrzymuje 0 pkt.,
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w
Formularzu Oferta (pkt 6) czasu reakcji , Zamawiający do oceny oferty, przyjmie
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najdłuższy możliwy czas reakcji tj. 4 godziny , a w kryterium Czas reakcji zostanie
przyznane 0 pkt.
Zadeklarowany „Czas reakcji” stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące
integralny element Umowy.

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie
postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + Czr
Gdzie: C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
Czr – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas reakcji”

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,

4)

unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której
mowa w pkt. 19.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
19.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4 IDW, na
stronie internetowej.
20.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

20.1. 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 m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do
kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami.
20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w pkt 21.
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21.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia Należytego Wykonania Umowy.

22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

22.1. 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.
22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postepowaniu
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
22.3.

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.

22.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu .
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

22.5.

Terminy wniesienia odwołania:

22.5.1. 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. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
22.6.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
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22.7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

22.8.

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. z 2012
r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Rozdział 2
Formularz Oferta
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OFERTA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział ________________
ul. ____________________
_______________________

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku
i Przasnyszu”
Nr ref: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
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 (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia 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 za cenę brutto:
_________________________ zł
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.
4. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)1:

1

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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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.

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
_____________________________________________________________
ZAMIERZAMY
powierzyć
wykonanie
części
podwykonawcom
(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).

zamówienia

następującym

_____________________________________________________________________
6. OFERUJEMY Czas reakcji
………… godziny od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego.
(Kryterium oceny ofert - Powyższy Czas reakcji Wykonawca określa jako: 1,5 godziny
lub 2godziny lub 2,5 godziny lub 3 godziny lub 3,5 4 godziny).
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9.

OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. OFERTĘ składamy na _________ stronach.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy
adres:
Imię
i
nazwisko:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
tel.
________________
fax
__________________
e-mail;___________________________
13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach:
- __________________________________________________________________
- __________________________________________________________________
16. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/małym/średni
m przedsiębiorstwem.
__________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Formularz 2.1

Formularz cenowy
na likwidację skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych
przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mławie, Płocku, Płońsku i
Przasnyszu

Lp.

Szczegółowy opis
usługi

j.m.

Ilość

1

Zbieranie i utylizacja
zwłok zwierzęcych z
pasa drogowego

wyjazd

500

2

Przeprowadzenie akcji
likwidacji skutków
zdarzeń na drogach

wyjazd

50

Cena
jedn.
(zł)

Wartość netto
(zł)

Wartość netto
Podatek VAT 23%
Wartość brutto

__________________ dnia __ __ 2017 roku

...............................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Rozdział 3
Formularze

dotyczące spełniania przez
w postępowaniu/ wykazania
Wykonawcy z postępowania:

Wykonawcę warunków udziału
braku podstaw do wykluczenia

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.3 Wzór ZOBOWIĄZANIA do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Formularz 3.4 Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
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Formularz 3.1
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
_______________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku
i Przasnyszu”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
prowadzonego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

_________________ dnia ____ ____ 2017 roku
______________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2. IDW).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
_________________ dnia ___ ___ 2017 roku
______________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
_________________ dnia ___ ___ 2017 roku
______________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
_________________ dnia ____ ____ 2017 roku
______________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.2.
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
_______________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku
i Przasnyszu”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
prowadzonego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) …………….. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu, „a” )

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………….…………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w IDW, Tom I, Rozdział 1, pkt 7.2.3) …….. (wskazać właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu, „a”), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……….
..………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………
………………………….…………………………………………………………….……………………………………………..……….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 3.3.

(nazwa Podmiotu, na
zasobach którego polega
Wykonawca)

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

Ja:
_________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko
(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant
itp.*)
Działając w imieniu i na rzecz:
_________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez
GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku
i Przasnyszu”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy
wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) będę realizował nw. roboty, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do
warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na
których polega Wykonawca:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________ dnia ____ ____ 2017 roku

___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

*niepotrzebne skreślić
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Formularz 3.4.

Wykonawca:
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres,)

NIP/PESEL, ………………………..
KRS/CEiDG) …………………………
reprezentowany przez:
____________________________
_______________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
Biorąc
udział w postępowaniu pn: „„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach
krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w
Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu”
znak: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w
Warszawie, po zapoznaniu się z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp,
oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp) do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *
Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp) co wykonawca:
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy)
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy)

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

* niepotrzebne skreślić
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UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz”
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie składa go każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej.
3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, może przedstawić wraz z
niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu
zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

Data: .....................................

...........................................................
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika
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TOM II
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Rozdział 1

Wzór umowy
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Wzór umowy
UMOWA NR ……………./2017
W dniu
..........................2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa –
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, ul. Wronia 53,
reprezentowanym przez pełnomocników:
1 . ……………………………………………………………………………………………………………………….
2 . ………………………………………………………………………………………………………………………,
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińskiej 25,
03-808 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego zgodnie z PZP w trybie
przetargu
nieograniczonego
przez
Generalną
Dyrekcję
Dróg
Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w
Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu” oznaczonego nr
GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017.
Prawa i obowiązki wynikające
z
umowy
należy
interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą
zawarcia umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Likwidacja skutków zdarzeń na drogach
krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w
Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu. W zakresie szczegółowo określonym w Opisie
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Ofercie Wykonawcy, zwanymi dalej „usługami”.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3. W przypadku mogących wystąpić wątpliwości i rozbieżności o pierwszeństwie
dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej decyduje ich kolejność.
4. Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie z wykonywania usługi odcinki dróg
wskazanego Rejonu w momencie rozpoczęcia realizacji umowy na całoroczne,
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie od daty
podpisania umowy do 30.09.2018 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 3 w
zależności od tego, która okoliczność nastąpi wcześniej.
2. Czas reakcji czyli czas, w którym Wykonawca stawi się na miejscu zdarzenia od
momentu otrzymania zgłoszenia z PID-u, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi
……………..
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§3
WYNAGRODZENIE i PŁATNOŚCI
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na kwotę netto ……………………….
PLN (słownie: ………………………………………………………………… PLN) plus podatek VAT (23%)
w wysokości …………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) co daje
łącznie
kwotę
brutto
……………………………………
(słownie:
…………………………………………………………………………………..).
2. Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalane na podstawie faktycznie wykonanych w
danym miesiącu usług zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym uwzględniają
wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia w ust. 1 przed terminem zakończenia
umowy określonym w § 2, Umowa ulega rozwiązaniu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
przelewem na rachunek bankowy w ………………………………………………………………………………
Nr ……………………………………………………………………………….…………. w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na GDDKiA Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
1. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie
realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego;
2) Usuwanie z pasa drogowego pozostałości po zdarzeniach drogowych;
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie
realizowany przedmiot umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
prace związane z zakresem przedmiotu umowy wskazane w ustępie 1. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
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wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§5
ODBIORY
1. Zamawiający dokona odbioru usługi w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia przez
Wykonawcę wykonania usługi.
2. Odbiór usługi będzie realizowany w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę wykazu zdarzeń oraz dołączonych kart przekazania
odpadu do zakładu utylizacji.
3. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który podpiszą strony umowy.

§6
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
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1) Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron,
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1,
2) Za brak możliwości zgłoszenia usługi Wykonawcy w wysokości 800 zł,
3) Za niewykonanie przedmiotu usługi w wysokości 5000 zł;
4) za niewłaściwe wykonanie zakresu zgłoszonej telefonicznie usługi, niewłaściwe
oznakowanie strefy robót, brak nadzoru osób odpowiedzialnych z ramienia
Wykonawcy oraz użycie niewłaściwego sprzętu do obsługi zdarzenia lub brak
potrzebnego sprzętu w wysokości 1000 zł,
5) Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do realizacji zgłoszonej
usługi w wysokości 150 zł.
6) za naruszenie postanowień § 4 w wysokości 5000 za każde takie naruszenie.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za rozwiązanie umowy lub
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §
3 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej
szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY
1. Osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy są:
1) Ze strony Zamawiającego –…………………………………………Tel./fax………..……………………..
e-mail ………………………………………………………..
2) Ze strony Wykonawcy - …………………….……………………… Tel./fax………..……………………..
e-mail ………………………………………………………..
2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez
pisemne poinformowanie drugiej strony.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. pkt 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego konieczności realizacji usługi.
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 2 dni.
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4) Wykonawca nie realizuje usługi przewidzianej niniejszą Umową w sposób zgodny
z opisem przedmiotu zamówienia lub niniejszą Umową.
5) Wykonawca ujawni informacje niejawne, poufne, w których posiadanie wejdzie
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca, w przypadku opisanym w ust. 1, może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych
w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługę, która została
wykonana do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 3 ust 5 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat
w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia zgodnie
z niniejszą Umową oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia związane
z realizacją zamówienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód
osób trzecich.
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy
się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiającego
przedłożyć uaktualnioną polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia (poświadczoną
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), w terminie do 15 dni przed datą ustania
ważności poprzedniej polisy.
§ 10
CESJA WIERZYTELNOŚCI
1.
2.

3.

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.
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać
łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
§ 11
ZMIANA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, PODWYKONAWCY

1.

2.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany
Podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania
przetargowego, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że
proponowany nowy Podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie co najmniej na
poziomie,
który
umożliwiłby
Wykonawcy
spełnienie
warunków
udziału
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w postępowaniu przetargowym, gdyby to na wiedzę i doświadczenie tego nowego
podwykonawcy powoływał się on na etapie postępowania przetargowego oraz
przedstawić oświadczenie lub dokumenty
potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda Zamawiającemu,
o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
4. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w ust 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych lub usług.
§ 12
ZMIANY UMOWY, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „Pzp”.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian do Umowy w zakresie terminu
lub wynagrodzenia.
4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić
w następujących przypadkach:
1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które
zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
2. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu
Stron;
3. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści
Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych
przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego;

5.

wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu
umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron,
którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia
realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za „siłę wyższą”, warunkującą
zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O ewentualnym uznaniu
przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował
Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy;

6. w przypadku opisanym w ust. 6.
5. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
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Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, iż:
1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego
przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach
określonych w Umowie;
6. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy,
w stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały
zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach
określonych w Umowie W przypadku, o którym mowa w ust. 5 podmiot trzeci wskazany
przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu
przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony mogą rozwiązać Umowę za
porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia usług wykonanych
przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Strony nie są uprawnione do żądania kar
umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie jedynie za usługi wykonanie do dnia rozwiązania Umowy.
9. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia
ust. 1-4, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania
i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec
Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego
nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..

WYKONAWCA

…..………………………………
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TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozdział 1

Opis przedmiotu zamówienia OPZ
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie: Likwidacji skutków
zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział
w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu.
1.
W ramach likwidacji skutków zdarzeń na drogach krajowych Wykonawca
zobowiązany jest do:
1.1.
a.





usuwania zwłok zwierzęcych oraz wszelkich szczątków z pasa drogowego
i oddanie ich do zakładu utylizacyjnego;
Wykonawca lub Podwykonawca (w przypadku powierzenia powyższego zakresu
Podwykonawcy), musi posiadać:
aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii lub inny dokument o
zatwierdzeniu podmiotu prowadzącego nadzorowaną o zatwierdzeniu podmiotu
prowadzącego nadzorowaną działalność w zakresie transportowania ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi
kategorii 1;
zezwolenie na transport odpadów o kodach 020182; 020102;

1.2.
a.

b.

c.

d.
e.
f.

W zakresie interwencyjnego usuwania i utylizacji martwych zwierząt:

W zakresie przeprowadzenia akcji likwidacji skutków zdarzeń na drogach:
usunięcia z pasa drogowego (jezdni, pobocza, chodnika, rowu) pozostałości po
zdarzeniach drogowych (np. usuwanie zniszczonych elementów infrastruktury
drogowej w tym fragmentów barier energochłonnych, znaków, drobnych szczątków
pojazdów biorących udział w zdarzeniu drogowym typu szkła, plastiki itp.), bądź
elementów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego,
zabezpieczenia miejsca rozlanych substancji ropopochodnych i płynów
eksploatacyjnych, oraz usunięcie ich za pomocą piasku lub sorbentu,
zabezpieczenie miejsca wynika z zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu,
oznakowania zagrożeń na drogach poprzez ustawienie odpowiedniego do zdarzenia
oznakowania zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lub
uzgodnionym z przedstawicielem Policji obecnym przy zdarzeniu, bądź w inny
bezpieczny sposób adekwatny do rodzaju zdarzenia na drodze, Wykonawca na swój
koszt opracuje projekt czasowej organizacji ruchu, późniejszy koszt demontażu
oznakowania Wykonawca wliczy w koszty przeprowadzenia akcji likwidacji skutków
zdarzeń na drogach,
włączania się pomocniczo w akcje prowadzone przez straż pożarną, odbiór pasa
drogowego po działaniach ratowniczo – gaśniczych, na podstawie udzielonych
pełnomocnictw,
awaryjnego naprawiania przy pomocy masy na zimno i kruszywa łamanego
niebezpiecznych ubytków nawierzchni,
wykonania dokumentacji zdjęciowej, potwierdzającej wykonanie zadania
polegającego na usunięciu zagrożenia na drodze.

2.

Usuwanie materiałów, odpadów winno się odbywać zgodnie z ustawą o ochronie
środowiska i o odpadach.

3.

Wykonawca będzie przyjmował wszelkie zgłoszenia dotyczące przedmiotu
zamówienia tylko i wyłącznie od dyżurnych z Punktu Informacji Drogowej Oddział
w Warszawie.
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4.

Każdorazowo po wykonaniu zgłoszenia Wykonawca musi bezzwłocznie zgłosić ten
fakt telefonicznie przedstawicielowi Zamawiającego tj. dyżurnemu Punktu Informacji
Drogowej.

5.

Dla potrzeb realizacji przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany jest
do:
zapewnienia całodobowego odbioru zgłoszeń oraz całodobowej dyspozycyjności
zespołu do LSZ,
zapewnienia niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia oraz nadzoru nad
wykonywanymi pracami,
zabezpieczenia zespołu wyjazdowego do LSZ w składzie min. trzech osób (w tym
min. 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem na drogach), oraz
osoba koordynująca całość prac z odpowiednim doświadczeniem; liczba osób w
zespole do LSZ, rodzaj oraz ilość środków transportu do należytego wykonania
usługi określone będą w porozumieniu z Zamawiającym indywidualnie dla każdego
zdarzenia w chwili powiadomienia,
zapewnienia środka transportowego dla zespołu - samochód dostawczy,
oznakowany o ładowności do 3,5 t z przyczepką sygnalizacyjną (dwuosiową) typu
autostradowego, wyposażona w pulsary dalekiego ostrzegania, strzały świetlne,
znaki A-14 i obrotowy znak C-9/10 z grupy wielkości wielkie, tablica jak i znaki z
folii II generacji, przyczepka nie musi być użyta do każdego wyjazdu,
zapewnienia samochodu ciężarowego o ładowności 7,5÷12,0 t wyposażonego w
solarkę o napędzie niezależnym od prędkości pojazdu o pojemności min 4 m 3,
zapewnienia samochodu dostawczego o ładowności 1÷3,5 t przystosowanego do
transportu padłych zwierząt,
zapewnienia koparko – ładowarki o pojemności łyżki min. 1,0 m3,
zapewnienia sprzętu mechanicznego tj.: zamiatarka mechaniczna, piła spalinowo łańcuchowa do cięcia drzew, płyta wibracyjna, płyta elektryczna do cięcia stali, oraz
drobnego sprzętu ręcznego: łopaty, szpadle, siekiery, szczotki, łańcuchy
i inny sprzęt pomocniczy,
zabezpieczenia do wykonywania robót następujących materiałów w ilościach
niezbędnych do należytego wykonania usługi:
- piasek do zabezpieczenia plam oleju, paliwa i płynów eksploatacyjnych w ilości
min. 5 Mg
- mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno do zabezpieczania
ewentualnie powstałych ubytków w nawierzchni w ilości min. 300 kg,
- sorbent do usuwania substancji ropopochodnych w ilości min. 600 kg
* Ilości materiałów podane na rozpoczęcie realizacji usługi; wykonawca utrzyma
stan materiałów na poziomie niezbędnym do wykonania usługi,
zabezpieczenia zagrożeń na drogach poprzez ustawienie oznakowania adekwatnego
do zdarzenia:
- znaki pionowe ze słupkami i podstawami do oznakowywania miejsca zdarzenia w
tym po co najmniej:

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.

i.

j.

4 szt. - A-11 „nierówna droga”,
po 2 szt. - A-12 a, b i c „zwężenia jezdni”,
4 szt. - A-14 „roboty drogowe”,
4 szt. - A-15 „śliska jezdnia”,
4 szt. - A-28 „sypki żwir”,
6 szt. - A-30 „inne niebezpieczeństwo” + odpowiednie tabliczki np. „WYBOJE”,
2 szt. - A-33 „zator drogowy,
2 szt. - A-31 „niebezpieczne pobocze”,
2 szt. - A-34 „wypadek drogowy”,
2 szt. - B-1 „zakaz ruchu”,
2 szt. - B-25 „zakaz wyprzedzania”,
2 szt. - B-34 „ograniczenie prędkości” („40’),
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2 szt. - B-34 „ograniczenie prędkości” („50’),
2 szt. - B-34 „ograniczenie prędkości” („70’),
- urządzenia BRD w tym zwłaszcza tablice prowadzące U-3 i zapory drogowe U-20
ze światłami ostrzegawczymi U-35.
6.

Czas wykonania usługi:
Wykonanie usług stanowiących przedmiot zamówienia następować będzie zgodnie
z zadeklarowanym przez Wykonawcę czasem reakcji określonym w Formularzu
oferta. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od Wykonawcy w
szczególności: pożar, powódź, utrudnienia w ruchu, uniemożliwiającej przystąpienie
do wykonania usługi we wskazanym czasie, Wykonawca musi o tym fakcie
poinformować Zamawiającego, tj. dyżurnych PID.
Czas reakcji – jest to czas, w którym Wykonawca stawi się na miejscu zdarzenia od
momentu otrzymania zgłoszenia z PID-u.
max – 4 h
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty podpisania umowy do 30
września 2018 lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia (w zależności które
zdarzenie nastąpi wcześniej).

7.

Rozliczenie usługi:

a.

zbieranie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego i utylizacja, płatność będzie
rozliczana za faktyczną ilość wyjazdów, przy czym wyjazd rozumiany jest jako
zgłoszenie telefoniczne mogące obejmować zebranie padliny z różnych lokalizacji w
zakresie danego zadania; w przypadku stwierdzenia braku padliny na wskazanym
miejscu, wyjazd taki będzie rozliczany wg 50% ceny jednostkowej
przeprowadzenie akcji likwidacji skutków zdarzeń na drogach – usuwanie zagrożeń
na drodze. Płatność będzie rozliczana za faktyczną ilość wyjazdów

b.

Uwaga: w stawkach ujętych w formularzu cenowym Wykonawca uwzględnia prace
i materiały wymienione w pkt. 2 OPZ, opłatę za viaTOLL oraz wszelkie inne koszty związane
z wykonaniem usługi.
8.

Odbiór usług:
Odbiór usługi będzie realizowany w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu zdarzeń (wg poniższego
wzoru) oraz dołączonych kart przekazania odpadu do zakładu utylizacji.
Karty (dokumenty handlowe) mają być zgodne z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. sporządzone dla każdej doby
oddzielnie.

L.p.

9.

Data

Godz.
otrzymania
zgłoszenia

Godz. dojazdu
na miejsce
zdarzenia

Lokalizacja (nr
drogi, kilometr,
ewentualnie
miejscowość)

Rodzaj zdarzenia
(krótki opis)

Odcinki dróg krajowych objęte zamówieniem:
DK nr 7 od km 223+818 do km 325+992, w tym Obw. Płońska 0+000 ÷ 4+700
DK nr 10 od km 377+256 do km 452+319
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DK nr 50 od km 0+000 do km 63+122
DK nr 57 od km 112+994 do km 188+408
DK nr 60 od km 35+486 do km 207+239, w tym Obw. Gostynina 0+000 ÷ 8+804 i
Obw. Raciąża 0+000 ÷ 4+025
DK nr 62 od km 95+911 do km163+046
10. zaplecze techniczne
Wykonawca powinien dysponować dla każdego zadania, na które składa ofertę
zapleczem (bazą), z którego będzie wyjeżdżał zespół do LSZ, gdzie będzie garażował
sprzęt i zostaną złożone materiały. Wymagana lokalizacja zaplecza (bazy) to:
do 45 km utwardzonymi drogami publicznymi od skrzyżowania drogi Nr 10 z drogą Nr
60.
11. Wykonawca w zakresie świadczonej usługi obejmie również nowo oddawane
odcinki dróg na terenie objętym zadaniem w ramach wynagrodzenia określonego w
umowie.
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie z wykonywania usługi odcinki dróg
wskazanego Rejonu w momencie rozpoczęcia realizacji umowy na całoroczne,
kompleksowe utrzymanie dróg krajowych.

12. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w
okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:
1) Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego.
2) Usuwanie z pasa drogowego pozostałości po zdarzeniach drogowych.
Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie
realizowany przedmiot Umowy.
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