Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
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Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2

Formularz „Oferta” i Formularze załączników do oferty
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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
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;

Formularz 3.1.3.

LISTA PODMIOTÓW naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/
INFORMACJA o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej

Formularz 3.2.

Wiedza i doświadczenie - Wykaz usług;

Formularz 3.3.

Potencjał kadrowy – osoby zdolne do wykonania zamówienia;

w

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 wykonywania
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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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.D3.241.41.2015
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyŜej 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.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru
inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony
środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km
459+594”
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego
71540000 – 5 Usługi zarządzania budową
71248000 – 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści równieŜ „SIWZ” lub
„specyfikacją”.

4.2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeŜenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
Zamawiający Ŝąda 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.
JeŜeli 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, iŜ

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.3.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na warunkach,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, do wysokości 50 % zamówienia
podstawowego.
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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: 273 dni od daty podpisania umowy w tym:
•
nadzór nad opracowaniem przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej
będącej podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 44 dni od
daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót,
•

nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę Robót zatwierdzeń Dokumentacji

projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 76 dni od
daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót,
•

nadzór nad realizacją robót budowlanych i innych będących przedmiotem

umowy z Wykonawcą Robót – 92 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę Robót
zatwierdzenia Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę
lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę,
•

nadzór nad rozliczeniem kontraktu oraz odbiorem ostatecznym - 105 dni od

zakończenia robót.
6.
6.1.

6.2.

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 wykaŜą 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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli 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
WykaŜe się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru
nad realizacją co najmniej 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie lub
projektowaniu i przebudowie lub budowie lub przebudowie dróg lub ulic klasy min.
GP o łącznej wartości robót co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto (łącznie), których
zakres (kaŜdego) obejmował budowę ekranów akustycznych.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 260 ze zm.).
Jako wykonanie usługi naleŜy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu
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odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług
nadzoru jeŜeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeŜeli
zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niŜ
wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niŜ wskazane przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień
zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

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, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca,
na kaŜdą funkcję wymienioną poniŜej, wskaŜe osoby, które musi mieć dostępne na
etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Koordynator – Inspektor Nadzoru
Robót Drogowych:
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań
obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min GP lub nadzór nad
budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej wartości robót co
najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, których zakres (kaŜdego) obejmował budowę
ekranów akustycznych o długości min. 5 km na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Weryfikator Dokumentacji
Projektowej specjalności inŜynieryjnej drogowej:
Wymagana liczba osób: 1
1.Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji lub weryfikacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
opracowanie lub sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z
projektu budowlanego na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP,
których zakres (kaŜdego) obejmował budowę ekranów akustycznych o długości min.
5 km na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta Drogowego
lub
Projektanta Drogowego
lub
Głównego Weryfikatora Dokumentacji Projektowej Robót Drogowych
lub
Weryfikatora Dokumentacji Projektowej Robót Drogowych
lub
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Kierownik Zespołu Projektowego
lub
Projektanta w specjalności Konstrukcyjno-Budowlanej
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Geodeta
wymagana liczba osób: 1
1.Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2
zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP nadzór nad
budową lub przebudową dróg lub ulic klasy minimum
GP, na samodzielnym
stanowisku: geodeta.
4) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Specjalista ds. Rozliczeń
wymagana liczba osób: 1
1.Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, na samodzielnym stanowisku/stanowiskach ds.
rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg
lub ulic klasy min. GP o łącznej wartości robót co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto.
5) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektor Nadzoru Robót
Elektroenergetycznych
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1.Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub
2 zadań z zakresu budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy minimum GP lub
nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej wartości
robot co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, których zakres (kaŜdego) obejmował
budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych, na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Energetycznych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Elektroenergetycznych.
6) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektor Nadzoru Robót
Teletechnicznych
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1.Minimum 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub
2 zadań z zakresu budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy minimum GP lub
nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej wartości
robot co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto, których zakres (kaŜdego) obejmował
budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych, na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Teletechnicznych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Teletechnicznych

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu Ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji
(więcej niŜ jednej) z wymienionych w pkt 1-6) powyŜej.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niŜ wskazane przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć wg. średniego kursu
NBP
na
dzień
zawarcia
Umowy/-ów
na
realizację
zadania/zadań
wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".
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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 moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

6.4.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden
z nich nie moŜe 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, naleŜy wraz z ofertą złoŜyć 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, jeŜeli 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 niŜ 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, naleŜy wraz z ofertą złoŜyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
7.2.1. Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy 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 naleŜy wraz z ofertą złoŜyć 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 równieŜ
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeŜeli 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 naleŜycie. Za główne usługi dla których naleŜy
przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku,
o którym mowa w pkt. 6.2.2 IDW.
Dowodami, o których mowa powyŜej są:
1) poświadczenie;
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2) oświadczenie Wykonawcy - jeŜeli 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, kontrolę jakości wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią
Formularza 3.3. („Potencjał kadrowy” – osoby zdolne do wykonania
zamówienia) - w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został
zamieszczony w pkt 6.2.3. b) IDW.
7.4. W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych
do wykonania zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iŜ 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. JeŜeli 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 przedłoŜenia 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. JeŜeli 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 naleŜytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda 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. JeŜeli 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, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
7.6.
JeŜeli 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 takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone 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 niŜ 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 złoŜone w formie oryginału) naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii
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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
umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona 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.
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 złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w pkt 7.3.1. IDW powinno być złoŜone w imieniu
wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt 7.3.2. i 7.3.3 IDW powinien złoŜyć
dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnianie warunków spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę.

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

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty:
Formularz cenowy (Formularz 2.1).
Wraz z ofertą powinny być złoŜone:
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 moŜe 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 złoŜonych wraz z ofertą.
8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną 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 niewaŜności. KaŜdy dokument składający się na ofertę powinien być
czytelny.
8.8. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde 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 niŜ w terminie składania ofert,
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być one
udostępniane oraz wykazać, Ŝe zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić
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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 naleŜy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemoŜliwiającym 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:
postępowanie nr GDDKiA.O.WA.241.41.2015
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie
drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km
459+594”
„Nie otwierać przed dniem 24-06-2015r., 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 obciąŜały
Wykonawcę.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
niewaŜności 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 24 74
lub drogą elektroniczną (e-mail: agzielinska@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
kaŜdej informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna. Na śądanie Wykonawcy
Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
9.2. Forma pisemna zastrzeŜona jest dla złoŜenia 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 takŜe zmiany lub wycofania oferty.
9.3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Prośby o wyjaśnienia naleŜy 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 niŜ
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.4.1. JeŜeli 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 moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9.4.2. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
którym mowa w pkt 9.4
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9.5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a takŜe zamieści na stronie
internetowej.
9.6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako
obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
9.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
SIWZ Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ a takŜe zamieści ją na stronie internetowej.
9.8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
9.9. JeŜeli 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 jeŜeli będzie to konieczne przedłuŜy
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agata Zielińska, pokój 713 tel +48 22 209 23 61,
fax. +48 22 810 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Marta Petrynik - tel. +48 22 209 24 23.
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 moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do wykonawców o
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa
w pkt 10.1. o
oznaczony okres nie dłuŜszy jednak niŜ 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 (w PLN) zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym,
którego wzór został umieszczony w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ (Formularz 2.1.1).
11.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których
mowa w Tomach II i III SIWZ.
W związku z tym Wykonawca przeprowadzi właściwe analizy i uwzględni w swoim
działaniu zatrudnienie takiej ilości ekspertów i personelu pomocniczego, aby
zapewnić sprawną i terminową realizację umowy.
11.3. Dla wartości Formularza cenowego Zamawiający przewiduje poniŜszy limit. W
przypadku gdy wartość zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy limit,
Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ustawy Pzp:
Wartość sumy pozycji 1 „Koszty administracyjne” nie moŜe przekroczyć 15% ceny
oferty netto.
11.4. Wszystkie kalkulowane koszty to jest: „Koszty administracyjne od rozpoczęcia do
zakończenia Usługi”, „Usługi nadzoru” Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji
„CENA NETTO ŁĄCZNIE”.
11.5. Obliczoną w ten sposób „CENĘ NETTO ŁĄCZNIE” naleŜy powiększyć o podatek VAT
określając w ten sposób „CENĘ OFERTY BRUTTO”, którą naleŜy przenieść następnie
do Formularza oferty zamieszczonego w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ.
11.6. Cena oferty musi być wyraŜona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w
toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie stanowiącej
Tom II SIWZ.
11.8. JeŜeli złoŜona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów,
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 100,00 zł
(słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100).
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zaleŜności 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 pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złoŜone 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 naleŜytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe
z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
12.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.7. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium
przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeŜeli
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 złoŜone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 714 (VII piętro), w terminie
do 24-06-2015 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 24-06-2015
roku o godzinie 12:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta złoŜona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
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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 – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
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 moŜna uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane
punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego
wzoru:
C min
C=
x 90 pkt
Co
gdzie:
C
– cena (cena ofertowa brutto) oferty
min najtańszej
Co

– cena (cena ofertowa brutto) oferty
ocenianej

14.1.2.
Opis kryterium „Termin płatności rachunku/faktury VAT”
Kryterium Termin płatności rachunku/faktury VAT” będzie rozpatrywany na
podstawie długości terminu płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowanego przez
Wykonawcę w pkt. 3.2) Formularza Oferty.
UWAGA:
Najkrótszy moŜliwy termin płatności rachunku/faktury VAT wymagany przez
Zamawiającego: 14 dni.
NajdłuŜszy moŜliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny
ofert: 30 dni. Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę zostanie zawarty
w umowie z Wykonawcą. JeŜeli Wykonawca zaproponuje
termin płatności
rachunku/faktury VAT dłuŜszy niŜ 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30
dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni) – otrzymuje 10 pkt
- maksymalną liczbę punktów ,
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni) – otrzymuje 0
pkt.
- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednia,
pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę
punktów obliczoną wg. wzoru:
T=

gdzie:

T o.
T max.

T o.
T max.

x 10 pkt

– termin płatności rachunku/faktury VAT zadeklarowany w ofercie
ocenianej
- najdłuŜszy moŜliwy termin płatności rachunku/faktury VAT (30 dni)

W tym kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 10 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 poniŜszym 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 płatności rachunku/faktury VAT”
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14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.3. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych 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.
14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli 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 złoŜyli oferty, a takŜe
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 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 moŜe być zawarta.
14.6. Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści równieŜ na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.
15.1

16.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEśY 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 przedłoŜy umowę regulującą współpracę
Wykonawców, w której Wykonawcy wskaŜą pełnomocnika uprawnionego do
kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami.
ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca
wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 23 1130
1017 0013 4398 8490 0003.
16.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne Ŝądanie
Zamawiającego.
Beneficjent: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w
zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
17.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
17.1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub moŜe 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 równieŜ
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
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przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie 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 waŜnego 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 – jeŜeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały
przesłane w inny sposób.
17.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe 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 niŜ określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności
moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
17.5.4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli 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. ZłoŜenie 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.

16

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:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie
drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km
459+594”
MY NIśEJ 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, Ŝe 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) OFERUJEMY termin płatności rachunku/faktury VAT …….. dni.
PowyŜszy termin Wykonawca określa w przedziale 14 - 30 dni.
4. Zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do
wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
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6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7.

OŚWIADCZAMY, Ŝe 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 poniŜej:
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) podwykonawcy, ma którego zasoby powołuje się Wykonawca)
8.
9.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*
OŚWIADCZAMY,

Ŝe

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)

10. OŚWIADCZAMY, iŜ informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____
- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, Ŝe 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.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania naleŜy kierować na poniŜszy
adres: Imię i nazwisko _______________________________________
_________________________________________________________________________
tel.________________fax__________________e-mail___________________________
13.

OFERTĘ składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………………
15.

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

•
•

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
________________________________________________________________
__________________ dnia __ __ ____roku
- niepotrzebne skreślić
……
………………………………, dn. ….. . …… . 2015 r.

………………………………………………………….
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Formularz 2.1.1
FORMULARZ CENOWY
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Formularz 2.1.1
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska –
ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od
km 443+895 do km 459+594”
L.p.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

1

1
1.1

2

Jedn.czasu/
ilości/ rozliczenia

Liczba
jednostek

3

4

miesiąc

9

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto

5

6

w PLN
(4 * 5)

Koszty administracyjne
(nie więcej niŜ 15% ceny oferty netto)
Koszty utrzymania Biura i transportu

Koszty administracyjne: Razem (pozycja 1)
2
2.1

Usługi nadzoru
Eksperci kluczowi

2.1.1 Koordynator - Inspektor Nadzoru Robót Drogowych

Dniówka

191

Dniówka

54

2.1.3 Geodeta

Dniówka

40

2.1.4 Specjalista ds. Rozliczeń

Dniówka

141

2.1.5 Inspektor Nadzoru Robót Teletechnicznych

Dniówka

20

2.1.6 Inspektor Nadzoru Robót Elektroenergetycznych

Dniówka

20

2.1.2

Weryfikator Dokumentacji Projektowej
specjalności inŜynieryjnej drogowej

Usługi nadzoru: Razem (pozycja 2)

A

CENA NETTO ŁĄCZNIE

B

Podatek VAT

C

CENA OFERTY BRUTTO

_____________ dnia __ __ 2015 roku

………
PLN
(1+2)
……...%

………
PLN
………
PLN
(A+B)

_______________________________________
(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:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”

w imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………………..……

oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ _______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 kaŜdy 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:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
w imieniu Wykonawcy/Wykonawców ………………………………………………………..……

oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ ________ 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
złoŜone w imieniu wszystkich Wykonawców
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Formularz 3.1.3

(nazwa Wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW naleŜących do tej samej grupy
kapitałowej / INFORMACJA
o braku przynaleŜności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”

w imieniu Wykonawcy:
_________________________________________________________________________
informuję, Ŝe:
*nie naleŜę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*naleŜę 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 __ __ 201__ roku
____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
*niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszą „Listę / Informację …………” składa kaŜdy 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:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń
ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”

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
1

Czas realizacji
Nazwa i adres
Zamawiającego/
Zlecającego

Informacje potwierdzające
spełnienie warunków
określonych w pkt. 6.2.2
IDW

początek
dzień/
miesiąc/ rok

koniec
dzień/
miesiąc/
rok

2

3

4

5

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, iŜ 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) (jeŜeli dotyczy).
2) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niŜ
wskazane przez Zamawiającego naleŜy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień
podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których
nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie
usług nadzoru.

__________________ dnia __ __ 2015 roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

POTENCJAŁ KADROWY –
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony
środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na
odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
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.

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

DOŚWIADCZENIE I
KWALIFIKACJE
POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIANIE
WYMAGAŃ

PODSTAWA
DYSPONOWANIA

1
2

3

4

1) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego
naleŜy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień
wykazanego/wykazanych w ramach warunku "Potencjał kadrowy".

zawarcia

Umowy/-ów

na

realizację

zadania/zadań

2) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ 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.

__________________ dnia __ __ _____ 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.

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony
środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na
odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
oświadczam, Ŝe 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 ___ ___ 201__ roku

_______________________________
(podpis osoby upowaŜnionej
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 kaŜdy 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:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony
środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na
odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
numer sprawy GDDKiA.O.WA.241.41.2015

1. Oświadczam, iŜ:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (naleŜy 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, Ŝe jako podmiot udostępniający powyŜsze 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 Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

__________________ dnia __ __ _____ roku

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

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza moŜna 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
z załącznikami
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wzór
UMOWA

Nr .................

Zawarta w dniu ……………2014 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w
Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808
Warszawa, NIP: 113-20-97-244, REGON: 017511575
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. z siedzibą:…………………………………………………………..…………….
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Nadzorem”
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
Zamawiający powierza a Nadzór zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej Umowy, Usługi
polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa
urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”, w tym
pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, na warunkach określonych
w niniejszej Umowie oraz w ofercie Nadzoru.
§2
Przedmiot Umowy
1. Nadzór w ramach niniejszej Umowy będzie wykonywał czynności przypisane nadzorowi
inwestorskiemu, wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, na zasadach
określonych w Umowie i OPZ, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Nadzór oświadcza, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia
budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
§3
Termin realizacji Umowy
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1.

2.

Czas realizacji usługi obejmuje cały okres weryfikacji projektu i wykonywania robót budowlanych
budowy urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi
krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594 oraz czas
przeznaczony na ostateczne rozliczenie Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
Termin wykonania zamówienia: 273 dni od daty podpisania umowy w tym:
1) nadzór nad opracowaniem przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej będącej
podstawą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 44 dni od daty podpisania
umowy z Wykonawcą Robót,
2) nadzór nad uzyskaniem przez Wykonawcę Robót zatwierdzeń Dokumentacji projektowej
w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – 76 dni od daty podpisania
umowy z Wykonawcą Robót,
3) nadzór nad realizacją robót budowlanych i innych będących przedmiotem umowy z
Wykonawcą Robót – 92 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę Robót zatwierdzenia
Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
4) nadzór nad rozliczeniem kontraktu oraz odbiorem ostatecznym

- 105 dni

od

zakończenia robót.
3. W przypadku wydłuŜenia lub skrócenia czasu realizacji Usługi, Nadzór jest uprawniony do
otrzymania wynagrodzenia za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w
Formularzu, na zasadach określonych w Umowie.
§4
Wynagrodzenie
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Wynagrodzenie Nadzoru za wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy określono na
kwotę netto …………………………… złotych (słownie złotych: …………………………………………………) plus 23%
podatek VAT w kwocie ………………………. złotych,
co
łącznie
stanowi
kwotę
brutto
……………………………
złotych
(słownie
złotych:
…………………………………………………).
Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu
trwania umowy, w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Nadzoru w danym
miesiącu.
Cena jednostkowa netto wykazana przez Nadzór w Formularzu Cenowym, obowiązuje w okresie
trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Cena określona przez Nadzór w Formularzu Cenowym, uwzględnia wszystkie koszty jakie
Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
Rzeczywista wysokość łącznego wynagrodzenia nie przekroczy 150% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1.
W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku Vat,
wynagrodzenie Nadzoru brutto zostanie odpowiednio dostosowane.
§5
Rozliczenia i płatności

1.

2.
3.
4.

NaleŜności
będą
regulowane
z
konta
Zamawiającego
przelewem
na
konto
nr
.............................................., w terminie do .... dni, licząc od dnia przedłoŜenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, a płatność końcowa dodatkowo po
zatwierdzeniu raportu końcowego przez Kierownika Projektu.
Za datę zapłaty faktury uwaŜać się będzie datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do ..... dni licząc od daty jej
doręczenia do Zamawiającego.
Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur Vat częściowych proporcjonalnie do zrealizowanych
elementów zamówienia w Formularzu Cenowym. Okresem rozliczeniowym faktur częściowych jest
jeden pełen miesiąc kalendarzowy.
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5.

Warunkiem płatności będzie Miesięczny Protokół potwierdzający naleŜyte wykonanie nadzoru
inwestorskiego, zgodny z załączonym wzorcem do niniejszej Umowy „Miesięczny Protokół
potwierdzenia wykonania nadzoru inwestorskiego” – Załącznik nr 1 do Umowy.
§6
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Nadzoru naleŜy między innymi:
1) Nadzór będzie odpowiedzialny za realizację nadzoru w imieniu Zamawiającego w ścisłej
z nim współpracy, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny
jakościowo, w przewidzianych terminach i budŜecie.
2) Nadzór będzie świadczył usługi z naleŜytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z
najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.
3) Nadzór będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu. JeŜeli w opinii
Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres
Umowy, Nadzór w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z
uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w
terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję
w sprawie. Polecenia
wydawane przez Kierownika Projektu będą sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane
niezwłocznie Nadzorowi. W wyjątkowych sytuacjach polecenie moŜe być wydane ustnie lub pocztą
elektroniczną. Wszystkie takie polecenia są wiąŜące dla Nadzoru i powinny być niezwłocznie, lecz
nie później niŜ w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.
4) Nadzór jest upowaŜniony i zobowiązany do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z
Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w
zakresie wskazanym w Umowie;
2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi
Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo
budowlane;
3) weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót
zwanego dalej Wykonawcą;
4) wsparcia Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych przez prawo Budowlane decyzji na etapie
projektowania;
5) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały będą
pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości prac
projektowych i wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z Warunkami
Wykonania oraz najlepszą praktyką inŜynierska;
7) dokonywania odbiorów prac projektowych i robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich
wykonania zgodnie z wymaganiami Warunków Wykonania;
8) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym
utrzymania porządku na terenie budowy;
9) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy kaŜdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która
zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
10) Nadzór jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.
11) Nadzór jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 50%
pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy.
12) Nadzór jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu prób, o których mowa w powyŜszym pkt 11, własnoręcznym podpisem na karcie
badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności
przedstawicieli Konsultanta przy powyŜszych czynnościach powinna znaleźć się na
sprawozdaniu z badań.
13) Zlecenie wykonania co najmniej 10% kontrolnych badań i pomiarów mieszanki betonowej,
betonu, prefabrykatów betonowych oraz podłoŜa gruntowego przeznaczonych do
wybudowania, wymienionych w Specyfikacjach Technicznych. Badania do Laboratorium
Zamawiającego powinna zlecać drogą e-mailową wyznaczona osoba, bezpośrednio do
sekretariatu na formularzu zgodnym z obowiązującym systemem zarządzania, z jednoczesną
informacją do Kierownika Projektu. Na zleceniu powinny być wpisane badania zgodnie z
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wykazem będącym załącznikiem do formularza zleceń. Zalecenia naleŜy przesyłać do godziny
13-ej dnia poprzedzającego badania.
14) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami
badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku
odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i
sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
15) Pobieranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Nadzór przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy,
16) W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Nadzór
zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych,
17) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne
mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Nadzoru
lub Zamawiającego.
18) Nadzór po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę i przed
rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest
oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla kaŜdego asortymentu Robót i
Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i
pomiarów. Konsultant jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik
wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z
postępu prac, w uzgodnionej formie.
19) KaŜda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania
oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne
informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.
20) Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Nadzór do Laboratorium
Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego ponosi Zamawiający.
21) Nadzór jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców,
po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (równieŜ w
zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Nadzór w
laboratoriach Wykonawcy.
22) Nadzór jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu
Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.
23) Nadzór jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość
wykonanych Robót na objętych umową przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego lub
wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być
uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego.
24) W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Nadzór jest zobowiązany
ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w
zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości
jakościowych.
25) Nadzór jest zobowiązany do zatwierdzenia wytwórni produkującej beton i innych zakładów
prefebrykacyjnych,
26) Nadzór w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego
o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne,
niezaleŜne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.
27) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
28) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy oraz Kierownika Projektu o
wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
29) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
30) sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę, szacowanie zaawansowania rzeczowego
i wartościowego wykonanych robót;
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31) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.
Nadzór w ciągu 21 dni od daty złoŜenia roszczenia końcowego Wykonawcy robót opracuje i
przekaŜe do Zamawiającego raport końcowy roszczenia;
32) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją Kontraktu;
33) prowadzenia bieŜącej kontroli Kontraktu;
34) prowadzenie korespondencji. Nadzór będzie udzielał odpowiedzi na pisma do niego
skierowane w ciągu 3 dni roboczych chyba, Ŝe Zamawiający wskaŜe inny termin;
35) sprawdzenie zgodności planu zagospodarowania tereny z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą oraz skompletowanie materiałów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie i przekazanie ich
Zamawiającemu.
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

Nadzór nie przekaŜe do wiadomości publicznej oraz nie ujawni Ŝadnych szczegółów Umowy i
Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie wnioski formułowane przez Nadzór dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące
uzasadnienie (oparte w zaleŜności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów
kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza moŜliwości formułowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).
Do obowiązków Nadzoru będzie naleŜało, w szczególności rozpatrywanie roszczeń wykonawcy
robót, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków KontraktU i obowiązującego prawa,
przedstawienie Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska w sprawie roszczenia oraz
uzgodnionego stanowiska poprzez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i
doświadczeniem w tym zakresie.
W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w tym zakresie, w wykazane w ofercie
wynagrodzeniu naleŜy uwzględnić koszty pracy doradców (dodatkowych prawników, dodatkowych
specjalistów).
Na kaŜdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc
w zakresie posiadanych kompetencji.
Nadzór zapewni pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji
wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby Kontrakt był zrealizowany
zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.
Nadzór
dokonuje
na
bieŜąco
weryfikacji
dokumentacji
projektowej
opracowywanej
przez Wykonawcę Robót.
W przypadku, gdyby postęp prac projektowych lub robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z
ich Programem lub istniało zagroŜenie, Ŝe nie będzie przebiegał zgodnie z Programem, do
obowiązków Nadzoru będzie naleŜało niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego za
pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć w celu zaradzenia
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.
Nadzór zobowiązany jest do organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu
robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangaŜowanych w
realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni
obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i
Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady;
Nadzór zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez
niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego;
Nadzór zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z zaproponowaną w ofercie. Personel nadzoru
będzie miał zapewnione wszelkie warunki i środki w tym biuro sprzęt, środki transportu i łączności
wymagane do wykonania obowiązków.
Zamawiający ma prawo Ŝądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania
nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot przez Wykonawcę Robót budowlanych. Godziny
pracy Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robót.
NaleŜy
przewidzieć
wystąpienie
konieczności
wydłuŜenia
czasu
pracy
w
związku
z prowadzeniem robót w godzinach co najmniej od 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od
poniedziałku do soboty włącznie) lub jeśli wymaga tego technologia robót - 7 dni w tygodniu,
przez całą dobę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie.
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19) Praca personelu Nadzoru w godzinach nadliczbowych, nocnych, w systemie dwuzmianowym oraz
w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Nadzoru
powinien ją uwzględnić w ramach ustalonego umowie.
20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia umowy na pełnienie nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawcę w przypadku zmiany terminu zakończenia wszystkich robot,
spowodowanej zmianą zakresu robot lub z innych przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy robót.
21) Nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
22) Kontrolowanie
rozliczenia
budowy
m.in.
sprawdzenie
faktur
wykonawcy
robót
pod
względem
merytorycznym,
formalno-prawnym
i
rachunkowym,
kosztorysów
powykonawczych oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia tych robót.
23) Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych
24) Nadzór zobowiązany jest do poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę,
25) Nadzór w trakcie bieŜącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest do prowadzenia
zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmioty
Udostępniające Zasoby Wykonawcy (PUZ Wykonawcy - podmiot, o którym mowa w art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, polega Wykonawca,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków) zgodne z dowodami
złoŜonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy między innymi:
1) Zamawiający przekaŜe Nadzorowi do wiadomości i wykorzystania kompletne Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia na projekt i budowę urządzeń ochrony środowiska – ekranów
akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km
443+895 do km 459+594 oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące
realizacji niniejszej Umowy.
2) Zamawiający będzie współpracował z Nadzorem w celu udostępnienia mu, w miarę moŜliwości,
informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy.
3) Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to moŜliwe, będzie świadczył pomoc Nadzorowi w
pozyskaniu kopii dokumentów lub w zakresie przepisów, obowiązujących na terenie, na którym
usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie
przez Nadzór jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i
zobowiązania wynikające z przepisów obciąŜają Nadzór.
4) Zamawiający będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia Podmiotów
Udostępniających Zasoby Nadzorowi (PUZ- podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, na którego wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, polega Nadzór, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Podmiotem Udostępniającym Zasoby moŜe
być jednocześnie Podwykonawca Nadzoru) w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału
zasobów PUZ w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złoŜonymi na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
§7
Personel Nadzoru
1.

2.

3.

Nadzór zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane imiennie przez
Wykonawcę wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Nadzór na piśmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej
takie jak wymagane pierwotnie.
Nadzór musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 1,
nie później niŜ 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do sprawowania nadzoru którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku członka Zespołu
Nadzoru będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Nadzoru i nie moŜe
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, nad którymi sprawowany będzie
nadzór.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru innych osób niŜ
wskazanych w złoŜonej ofercie, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy.
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§8
Autorskie prawa dotyczące utworów
powstałych przy realizacji usługi
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

W ramach wynagrodzenia Nadzór:
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,
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
zaleŜnych.
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. Ubytkowania utworów na własny UŜytek, UŜytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz UŜytek 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,
Blue-ray, pendrive, itd.),
c. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych
do tej
formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,
e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji
albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
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 UŜyciu napisów, jak i lektora,
n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
Nadzór wyraŜa zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie
przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust. 1 pkt. 2
Nie później niŜ w terminie miesiąca od zakończenia trwania Umowy lub po rozwiązaniu umowy,
Nadzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez
Nadzór w ramach realizacji umowy. Nadzór moŜe zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa
wyŜej pod warunkiem, Ŝe nie będzie ich uŜywał do celów nie związanych z umową bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
Nadzór jest zobowiązany nie publikować artykułów dot. Usługi, powoływać się na umowę w
trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych
od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
Nadzór zobowiązuje się, Ŝe 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 przekaŜe Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciąŜeń prawami tych osób.
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§9
Rozwiązanie Umowy
1.

2.
3.

Zamawiający moŜe rozwiązać Umowę z 30-dniowym wypowiedzeniem jeŜeli:
1) Nadzór nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy;
2) Nadzór odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;
3) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemoŜliwiający
wykonanie usługi;
Po rozwiązaniu Umowy, Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, wysokość naleŜnego
Nadzorowi wynagrodzenia w dacie rozwiązania Umowy.
Nadzór, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, moŜe
rozwiązać Umowę, jeŜeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z
Umowy.
§ 10
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy

1.

2.
3.

Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę ………………. zł (słownie złotych:
…………………………………………………………………..).
W dniu podpisania umowy Nadzór wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy w formie ………………………………………………………
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty zakończenia realizacji zamówienia.
§ 11
Zmiany Umowy
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem ust. 4.
3. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić
w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyŜszej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć naleŜy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezaleŜnym
od Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego
Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu naleŜytej
staranności;
Za siłę wyŜszą, warunkującą zmianę Umowy uwaŜać się będzie w szczególności;
powódź, poŜar i inne klęski Ŝywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skaŜenia;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
4. Dopuszcza się moŜliwość zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji
zamówienia, za pomocą którego Nadzór wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku Konsultant będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany
inny PUZ lub Nadzór samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie
mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający, w celu oceny czy Nadzór będzie dysponował zasobami proponowanego innego
PUZ, o którym mowa w ust. 4, w stopniu niezbędnym do naleŜytego wykonania zamówienia
oraz oceny czy stosunek łączący Nadzór z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do
udostępnianych zasobów, moŜe Ŝądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu
udostępnianych Nadzorowi zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu
zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Nadzór z PUZ oraz zakresu i okresu udziału
PUZ przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zmiana Podmiotu Udostępniającego Zasoby wejdzie w Ŝycie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.
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Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego
Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania
zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i
okresu .
7. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Kary umowne i odszkodowania
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nadzór zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku rozwiązania
Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości
15 % ceny umownej brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane.
Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 1000 zł wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 za kaŜde z naruszeń polegających na niedopełnieniu obowiązków
wymienionych w § 6.
Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 za kaŜdy dzień zwłoki wynikający z nieuzasadnionej nieobecności osoby
wchodzącej w skład Personelu Nadzoru. Przez nieuzasadnioną nieobecność Zamawiający rozumie
niezgłoszenie nieobecności Kierownikowi Projektu.
Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej brutto
za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany
będzie niniejszy nadzór, wynikające z winy Nadzoru.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Nadzorowi kary umowne w przypadku rozwiązania
Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości
15 % ceny umownej brutto, w części świadczenia, które nie zostało zrealizowane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego w/w kary
umowne.
§ 13
Cesja wierzytelności

1.
2.
3.
4.

Nadzór nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikającej z Umowy na osobę trzecią.
W przypadku, gdy w roli Nadzoru występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyraŜenie
zgody na powyŜsze musi zostać złoŜony przez wszystkich członków konsorcjum.
Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po
pisemnym powiadomieniu Nadzoru.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Nadzoru.

…………………………………..
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………………..
NADZÓR
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Załącznik nr 1 do Umowy

Miesięczny Protokół potwierdzenia
wykonania nadzoru inwestorskiego
Roboty budowlane b.n.:
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wykonawca robot:..........................................................................................................................
Potwierdzam wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego świadczonego przez ...........................................
zgodnie z umową nr ..............................z dnia .............................w miesiącu.................................

...................................
Data
..............................................................
Kierownik Projektu
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TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego
nad
Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych,
zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km
443+895 do km 459+594”. Kontrakt na roboty będzie realizowany zgodnie z Warunkami
Kontraktu:
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.)
Nadzór będzie wykonywał czynności określone w Umowie i niniejszym OPZ, w tym wynikające z
aktualnych przepisów prawa, na zasadach określonych w Umowie.
2. Cel zamówienia
W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony w ramach niniejszego zamówienia, Nadzór Inwestorski
ma zapewnić płynne wdroŜenie Kontraktu w zakresie realizacji robót budowlanych, sprawny i
terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie urządzeń ochrony środowiska –
ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od
km 443+895 do km 459+594. Usługą, jaka ma być świadczona w ramach niniejszego zamówienia,
jest prowadzenie nadzoru i kontroli nad Kontraktem zgodnie z zapisami Umowy i niniejszego OPZ.
3. Opis zadania nad którym pełniony będzie Nadzór Inwestorski
Przedmiotem inwestycji jest:
Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie
drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594 zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Charakterystyczne parametry ekranów akustycznych:
Długość ekranu
[m]

Wysokość
ekranu [m]

Rodzaj ekranu

Usytuowanie strona

Planowany
kilometraŜ
początku ekranu

150
224
344
412
284
184
186
226
450
152
330
590
280
706
100
227
580
198
156

4,0-4,5
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
4,5
3,5
4,5
4,0
4,0
4,0
3,5
4,5
3,5

Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający
Pochłaniający

Strona prawa
Strona lewa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona lewa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa
Strona prawa

444+300
444+418
444+740
445+465
446+145
446+545
446+945
449+090
449+515
451+215
452+000
452+450
453+305
454+750
457+425
457+560
457+782
458+600
458+930
43

146
72

4,0
3,5

Pochłaniający
Pochłaniający

Strona lewa
Strona prawa

458+005
459+522

Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie Nadzór obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej
2) wykonanie robót ziemnych, zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów,
3) realizację urządzeń ochrony środowiska, o których mowa w temacie opracowania
- wykonanie posadowienia;
- zamontowanie konstrukcji nośnej;
4) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
5) w razie potrzeby dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz usunie pozostałości
powycince i wykarczowaniu terenu z drzew i krzewów;
6) jeśli będzie wymagane budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie
z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami,
7) jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i
naziemnej,
8) udroŜnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie to wymagane
stosownymi decyzjami,
9) po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze
techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę w czasie budowy do
stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót,
10) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych
opinii i warunków technicznych;
11) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
12) stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania;
13) wszelkie inne roboty, jakie okaŜą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
w razie konieczności wynikającej z uwarunkowań gruntowo wodnych wzmocnienie podłoŜa
gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia obiektów.
Celem inwestycji jest poprawa klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie.
4. Dokumentacja Zamawiającego
Po wystawieniu przez Kierownika Projektu polecenia rozpoczęcia usługi, Zamawiający przekaŜe
Nadzorowi do wiadomości i wykorzystania kompletny Program Funkcjonalno-UŜytkowy (PFU) na
projekt i budowę urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie
drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594 oraz inne
dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji niniejszej Umowy.
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5. Wymagania dla Nadzoru:
5.1. Personel:
W celu potwierdzenia, dysponowania personelem Wykonawca wraz z ofertą złoŜy wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia.
Oprócz Personelu, o którym mowa powyŜej Nadzór zapewni inny personel jeŜeli będzie to niezbędne
do realizacji niniejszego zobowiązania.
Personel Nadzoru lub poszczególni członkowie Personelu Nadzoru przystąpią do wykonywania swoich
obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Nadzorowi przez Zamawiającego albo
Kierownika Projektu nie później jednak niŜ 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich
pracy.
Nadzór nie moŜe dokonywać zastępstwa osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie
Nadzoru bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie
zmian powinien być złoŜony nie później niŜ 14 dni przed terminem proponowanego zastępstwa.
Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania
wniosku. Zamawiający moŜe na taką zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia.
W przypadkach:
a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu;
b) jeŜeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych, niŜ
wymienione w pkt a), niezaleŜnych od nadzoru przyczyn,
Nadzór jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo. Kierownik Projektu jest
zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Nadzoru.
1) Zamawiający moŜe wystąpić z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zastąpienie,
którejkolwiek z osób personelu, jeŜeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wniosek ten jest dla Nadzoru
wiąŜący.
2) W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastąpienia którejkolwiek z osób personelu,
proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z
wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku, gdy Nadzór nie będzie mógł zapewnić nowej
osoby o kwalifikacjach lub doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający moŜe podjąć
decyzję o wypowiedzeniu Umowy.
3) Nadzór poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z zastępstwem osób wchodzących w
skład personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie moŜe zostać niezwłocznie
zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Nadzoru z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego
zastępcy lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka
personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje
wynagrodzenie Nadzorowi.
4) Nadzór nie moŜe rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego.
5) Nadzór jest zobowiązany przeprowadzić właściwe analizy i uwzględnić w swoim działaniu
zapewnienie takiej liczby osób, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych
Umową.
6) Wynagrodzenie dodatkowej liczby osób ponad osobę wskazaną w Ofercie, Nadzór ma
obowiązek uwzględnić w cenie oferty.

6. Obowiązki Nadzoru
W ramach niniejszego zamówienia Nadzór jest upowaŜniony i zobowiązany min. do:
1) Nadzór będzie odpowiedzialny za realizację nadzoru w imieniu Zamawiającego w ścisłej
z nim współpracy, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie robót w sposób poprawny
jakościowo, w przewidzianych terminach i budŜecie.
2) Nadzór będzie świadczył usługi z naleŜytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z
najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.
3) Nadzór będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu. JeŜeli w opinii
Nadzoru wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres
Umowy, Nadzór w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 3 dni od
otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję w sprawie. Polecenia wydawane przez Kierownika
Projektu będą sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie Nadzorowi. W
wyjątkowych sytuacjach polecenie moŜe być wydane ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie
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polecenia są wiąŜące dla Nadzoru i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niŜ w ciągu 2 dni
roboczych, potwierdzone na piśmie.
8.
Nadzór jest upowaŜniony i zobowiązany do:
a. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z
Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami w zakresie
wskazanym w Umowie;
b. prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w
pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane;
c.weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót zwanego
dalej Wykonawcą;
d.
wsparcia Wykonawcy w uzyskaniu wymaganych przez prawo Budowlane decyzji na etapie
projektowania;
e.
nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały będą
pozyskiwane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
f.
prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości prac
projektowych i wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z Warunkami
Wykonania oraz najlepszą praktyką inŜynierska;
g.
dokonywania odbiorów prac projektowych i robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich
wykonania zgodnie z wymaganiami Warunków Wykonania;
h.
kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy, w tym
utrzymania porządku na terenie budowy;
i.
wnioskowania o usunięcie z terenu budowy kaŜdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę,
która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
j.

Nadzór jest odpowiedzialny za kontrolę jakości Robót i Materiałów.

k.

Nadzór jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 50%
pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy.

l.

Nadzór jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu prób, o których mowa w powyŜszym pkt 11, własnoręcznym podpisem na karcie badań i
pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli
Konsultanta przy powyŜszych czynnościach powinna znaleźć się na sprawozdaniu z badań.

m.

Zlecenie wykonania co najmniej 10% kontrolnych badań i pomiarów mieszanki betonowej,
betonu, prefabrykatów betonowych oraz podłoŜa gruntowego przeznaczonych do wybudowania,
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych. Badania do Laboratorium Zamawiającego powinna
zlecać drogą e-mailową wyznaczona osoba, bezpośrednio do sekretariatu na formularzu zgodnym z
obowiązującym systemem zarządzania, z jednoczesną informacją do Kierownika Projektu. Na
zleceniu powinny być wpisane badania zgodnie z wykazem będącym załącznikiem do formularza
zleceń. Zalecenia naleŜy przesyłać do godziny 13-ej dnia poprzedzającego badania.

n.

Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami
badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku
odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób
pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

o.

Pobieranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Nadzór przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy,

p.

W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Nadzór
zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań dodatkowych,

q.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne
mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Nadzoru lub
Zamawiającego.

r.

Nadzór po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę i przed
rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest oszacować
ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla kaŜdego asortymentu Robót i Materiałów oraz
uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań i pomiarów. Konsultant
jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty wskaźnik wykonania badań kontrolnych
i przekazywać Zamawiającemu w raporcie miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie.
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s.

KaŜda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania
oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne informacje do
jednoznacznej identyfikacji próbki.

t.

Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Nadzór do Laboratorium
Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego ponosi Zamawiający.

u.

Nadzór jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawców,
po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (równieŜ w zakresie
potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Zamawiający zastrzega sobie
moŜliwość uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzanej przez Nadzór w laboratoriach Wykonawcy.

v.

Nadzór jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązującego Systemu
Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.

w.

Nadzór jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość
wykonanych Robót na objętych umową przed podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego lub
wcześniej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sprawozdanie to powinno być uzgodnione z
Laboratorium Zamawiającego.

x.

W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Nadzór jest zobowiązany
ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie
podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych.

y.

Nadzór jest zobowiązany do zatwierdzenia wytwórni produkującej beton i innych zakładów
prefebrykacyjnych,

z.

Nadzór w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do Zamawiającego
o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne,
niezaleŜne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający.

aa.
bb.

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy oraz Kierownika Projektu o
wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
cc.
sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
dd.
sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę, szacowanie zaawansowania rzeczowego
i wartościowego wykonanych robót;
ee.
rozpatrywania roszczeń Wykonawcy i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.
Nadzór w ciągu 21 dni od daty złoŜenia roszczenia końcowego Wykonawcy robót opracuje i przekaŜe
do Zamawiającego raport końcowy roszczenia;
ff.
udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją Kontraktu;
gg.
prowadzenia bieŜącej kontroli Kontraktu;
hh.
prowadzenie korespondencji. Nadzór będzie udzielał odpowiedzi na pisma do niego
skierowane w ciągu 3 dni roboczych chyba, Ŝe Zamawiający wskaŜe inny termin;
ii.
sprawdzenie zgodności planu zagospodarowania tereny z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą oraz skompletowanie materiałów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie i przekazanie ich
Zamawiającemu.
9.

Nadzór nie przekaŜe do wiadomości publicznej oraz nie ujawni Ŝadnych szczegółów Umowy i
Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wszelkie wnioski formułowane przez Nadzór dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące
uzasadnienie (oparte w zaleŜności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów
kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza moŜliwości formułowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).
11. Do obowiązków Nadzoru będzie naleŜało, w szczególności rozpatrywanie roszczeń wykonawcy
robót, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu
i
obowiązującego
prawa,
przedstawienie
Zamawiającemu
uzasadnionego
stanowiska
w sprawie roszczenia oraz uzgodnionego stanowiska poprzez osobę dysponującą odpowiednią
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w tym zakresie.
47

12. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w tym zakresie, w wykazane w ofercie
wynagrodzeniu naleŜy uwzględnić koszty pracy doradców (dodatkowych prawników, dodatkowych
specjalistów).
13. Na kaŜdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc
w zakresie posiadanych kompetencji.
14. Nadzór zapewni pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji
wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby Kontrakt był zrealizowany
zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.
dokonuje
na
bieŜąco
weryfikacji
dokumentacji
projektowej
opracowywanej
15. Nadzór
przez Wykonawcę Robót.
16. W przypadku, gdyby postęp prac projektowych lub robót budowlanych nie przebiegał zgodnie z
ich Programem lub istniało zagroŜenie, Ŝe nie będzie przebiegał zgodnie z Programem, do
obowiązków Nadzoru będzie naleŜało niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego za
pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które naleŜy podjąć w celu zaradzenia
zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu.
17. Nadzór zobowiązany jest do organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu
robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangaŜowanych w
realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni
obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i
Wykonawcy Robót w terminie 3 dni od dnia narady;
18. Nadzór zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez
niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego;
19. Nadzór zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z zaproponowaną w ofercie. Personel nadzoru
będzie miał zapewnione wszelkie warunki i środki w tym biuro sprzęt, środki transportu i łączności
wymagane do wykonania obowiązków.
20. Zamawiający ma prawo Ŝądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej
umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania
nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robot przez Wykonawcę Robót budowlanych. Godziny
pracy Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Robót.
22. NaleŜy
przewidzieć
wystąpienie
konieczności
wydłuŜenia
czasu
pracy
w
związku
z prowadzeniem robót w godzinach co najmniej od 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od
poniedziałku do soboty włącznie) lub jeśli wymaga tego technologia robót - 7 dni w tygodniu,
przez całą dobę w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie.
23. Praca personelu Nadzoru w godzinach nadliczbowych, nocnych, w systemie dwuzmianowym oraz
w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Nadzoru
powinien ją uwzględnić w ramach ustalonego umowie.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia umowy na pełnienie nadzoru
inwestorskiego przez Wykonawcę w przypadku zmiany terminu zakończenia wszystkich robot,
spowodowanej zmianą zakresu robot lub z innych przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy robót.
25. Nadzór nad ewentualnymi robotami dodatkowymi,
26. Kontrolowanie
rozliczenia
budowy
m.in.
sprawdzenie
faktur
wykonawcy
robót
pod
względem
merytorycznym,
formalno-prawnym
i
rachunkowym,
kosztorysów
powykonawczych oraz innych dokumentów załączonych do rozliczenia tych robót.
27. Nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i prac zaległych
28. Nadzór zobowiązany jest do poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę
7.

Rozliczenia i płatności
Zgodnie z zapisami Umowy.
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