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Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

ZARZ D DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDA SKU
80-778 Gda sk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek  bankowy: Kredyt Bank S. A. II o / Gda sk  Nr 48 1500 1171 1210 2004 3625 0000

www.zdw-gdansk.pl  email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w przetargu nieograniczonym na

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku

 Kwidzyn - Prabuty”

o warto ci powy ej 5 225 000 euro.

                    Zatwierdzi :
                  DYREKTOR
           Grzegorz Stachowiak
...............................................................

(piecz  i podpis)

Gda sk., dnia 22.01.2016 r.

http://www.zdw-gdansk.pl
mailto:sekretariat@zdw-gdansk.pl
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdzia  I: Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdzia  II: wiadczenia Wykonawcy:

Za cznik nr 1: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Za cznik nr 2: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o przynale no ci b  braku

przynale no ci do grupy kapita owej;

Za cznik nr 3: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u

w post powaniu;

Za cznik nr 4: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o do wiadczeniu;

Za cznik nr 5: Formularz o wiadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym.

Rozdzia  III: Formularz Oferty wraz z za cznikami:

Za cznik nr 1: Formularz cenowy.

Rozdzia  IV: Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – U ytkowy
wraz z za cznikami:

Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec:
Za cznik nr 1: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
Za cznik nr 2: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 3: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 4: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci gowe;
Za cznik nr 5: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 6: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 7: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 8: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 9: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 10: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 11: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 12: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
Za cznik nr 13: Mapa do celów projektowych.
Odcinek B: Rakowiec –Licze:
Za cznik nr 14: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
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Za cznik nr 15: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 16: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 17: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci gowe;
Za cznik nr 18: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 19: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 20: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 21: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 22: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 23: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 24: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 25: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych,
Za cznik nr 26: Mapa do celów projektowych.
Odcinek C: Licze-Prabuty:
Za cznik nr 27: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
Za cznik nr 28: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 29: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 30: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci gowe;
Za cznik nr 31: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 32: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 33: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 34: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 35: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 36: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 37: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 38: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Za cznik nr 39: Mapa do celów projektowych.
Odcinek A, B i C:
Za cznik nr 40: Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej;
Za cznik nr 41: Karta informacyjna przedsi wzi cia do wniosku o wydanie decyzji

o rodowiskowych uwarunkowaniach;
Za cznik nr 42: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynno ci zakazanych

wobec gatunków zwierz t obj tych ochron ;
Za cznik nr 43: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynno ci zakazanych

wobec gatunków dziko  wyst puj cych grzybów obj tych ochron ;
Za cznik nr 44: Raport audytu BRD nr 3.1/2015 projektu infrastruktury drogowej.

Rozdzia  V: Wzór umowy.
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Za cznik nr 5: Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia;

Za cznik nr 6: Wzór Karty gwarancji jako ci wykonania robót;

Za cznik nr 7: Ogólne za enia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego;

Za cznik nr 8: O wiadczenie autora dokumentacji

Za cznik nr 9: O wiadczenie Wykonawcy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej tre ci
Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacj .
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ROZDZIA  I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1.  Zamawiaj cy.
            Nazwa: ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA SKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 – 778 GDA SK
telefon: (58) 32 64 990;  faks: (58)32 64 999;
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl
godziny urz dowania: od 700 do 1500.

2.  Oznaczenie post powania.
Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
04/2016/PN/WRI/WPI. Wykonawcy zobowi zani s  do powo ywania si  na wy ej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym.

3. Tryb post powania.
Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustaw  Pzp”.

4. Przedmiot zamówienia.
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego

pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezb dnych opinii,
uzgodnie , pozwole  i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji
o pozwoleniu na budow /zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej, opracowaniu
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej
STWiORB), wykonaniu dwuetapowego audytu bezpiecze stwa ruchu drogowego,
pe nieniu nadzoru autorskiego oraz wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa
drogowego znajduj cych si  w liniach rozgraniczaj cych inwestycji,
z uwzgl dnieniem ich projektowanej kategorii wraz z wykonaniem  i zatwierdzeniem
map podzia owych a tak e wybudowaniu obiektu budowlanego ze z eniem wniosku
o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich
jego elementów lub/i zawiadomienie o zako czeniu robót budowlanych i wszystkich
jego elementów obj tych decyzj  zezwolenia na realizacj  inwestycji drogowej lub/
i pozwoleniem na budow  oraz wykonanie oraz monta  tablic informacyjnych (2 szt.)
wykonanie oraz monta  dwustronnych tablic pami tkowych (2 szt.).
Rozbudowa drogi  obejmuje nast puj ce odcinki dróg wojewódzkiej nr 521 o cznej

ugo ci ok 18,9km:
Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec, o d ugo ci ok 5,3 km przeznaczonej do przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 521 rozpoczyna si  w mie cie Kwidzyn przy rondzie z drog
krajow  nr 55, a ko czy przy wje dzie do miejscowo ci Rakowiec.
Odcinek B: Rakowiec –Licze, o d ugo ci ok 4,77 km , rozpoczyna si  w miejscowo ci
Rakowiec, a ko czy w miejscowo ci Licze.

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl
http://www.zdw-gdansk.pl
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Odcinek C: Licze-Prabuty, o d ugo ci ok 8,86 km rozpoczyna si  w miejscowo ci
Licze, a ko czy w miejscowo ci Prabuty.
Ponadto budowie i przebudowie podlega  b  krótkie odcinki dróg powiatowych
i gminnych w obszarze wlotów na skrzy owania a tak e szereg elementów istniej cej
infrastruktury technicznej.
Nie ograniczaj c si  do ni ej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre lonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
nale y zaprojektowa  i wykona  nast puj ce zakres min:
- rozbudow  DW 521 do parametrów klasy G oraz osi gni cie no no ci min
115KN/o ,
- rozbudow  skrzy owa  na przebudowywanym odcinku drogi,
- przebudow /budow  chodników na terenach miejscowo ci oraz poza obszarze
zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przej  dla pieszych,
- budow  dróg rowerowych lub ci gów pieszo-rowerowych na terenie miejscowo ci
oraz na odcinkach pomi dzy miejscowo ciami,
- przebudow  istniej cych oraz budow  nowych zatok autobusowych,
- przebudow  istniej cych oraz budow  nowych zatok autobusowych,
- wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
- budow /przebudow  obiektów mostowych:
- budow /przebudow  przepustów,
- przebudowa przejazdu kolejowego ,
- budow /przebudow  innych obiektów np. schodów, ogrodze ,
- przebudow /budow  zjazdów,
- przebudow /budow  rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników
retencyjnych, urz dze  podczyszczaj cych, drena y,
- przebudow /budow  o wietlenia drogowego na terenach zabudowy, oraz poza
obszarze zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przej  dla pieszych,
- przebudow  koliduj cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
- wycink  zieleni koliduj cej,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- urz dzenia bezpiecze stwa ruchu,
- wzmocnienie pod a gruntowego dla uzyskania w ciwych warunków
posadowienia dróg i obiektów in ynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz
z powierzchniowym umocnieniem skarp,
- oczyszczenie i udro nienie istniej cych urz dze  melioracyjnych i odbiorników dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
- po zako czeniu Robót wykona  pe  rekultywacj  terenów zaj tych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekszta conych przez
Wykonawc ;
- dokona uzgodnie  z zarz dcami dróg publicznych oraz w cicielami nieruchomo ci
w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomo ci u ytkowanych przez Wykonawc



Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku                                                                                04/2016/PN/WRI/WPI

8
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

w czasie budowy do stanu nie gorszego ni  przed rozpocz ciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowi zania.
- wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego znajduj cych si  w liniach
rozgraniczaj cych inwestycji, z uwzgl dnieniem ich projektowanej kategorii
i opracowa   przebiegu granic tych pasów drogowych.

4.2. Wymagany przez Zamawiaj cego okres gwarancji jako ci wynosi min. 60 miesi cy
i jest to samy z okresem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy (okres gwarancji jest
kryterium oceny ofert -  zgodnie z pkt 14.1.b). Okres r kojmi wyd a si  na okres
gwarancji.

4.3. Szczegó owe okre lenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdzia ach
IV-V niniejszej SIWZ.

4.4. CPV (Wspólny S ownik Zamówie ): 45.23.31.40-2; 71.32.20.00-1; 71.24.80.00-8;
79.34.22.00-5.

4.5a. Wykonawca ma obowi zek osobistego wykonania nast puj cych kluczowych
cz ci zamówienia: ze wzgl du na specyfik  przedmiotu zamówienia roboty
zwi zane z wykonaniem warstw asfaltowych i podbudowy  nawierzchni drogowej
ci gu g ównego nie mog  by  powierzone podwykonawcom.
Powy sze zastrze enie nie jest skuteczne w zakresie w jakim Wykonawca powo uje
si  na zasoby innego podmiotu na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spe nienia warunków opisanych w pkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców.

            W przypadku powierzenia wykonania cz ci zamówienia podwykonawcom
Zamawiaj cy da, wykazania przez Wykonawc  w Ofercie (Formularzu Oferty)
cz ci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom oraz
podania przez Wykonawc  nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powo uje si  na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.5b.   Je eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powo ywa  si , na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spe niania warunków udzia u w post powaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi zany wykaza  Zamawiaj cemu,

 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je
w stopniu nie mniejszym ni  wymagany w trakcie post powania o udzielenie
zamówienia.

4.5c.   Wymagania dotycz ce umowy o podwykonawstwo, których niespe nienie spowoduje
zg oszenie przez Zamawiaj cego odpowiednio zastrze  lub sprzeciwu - zgodnie
z Wzorem umowy (Rozdzia  V SIWZ).

4.5d.  Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s  dostawy lub us ugi - zgodnie
z Wzorem umowy (Rozdzia  V SIWZ).

4.5e.   Umowa przewiduje zap at  wynagrodzenia w cz ciach - zgodnie z Wzorem umowy
(Rozdzia  V SIWZ).
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4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególno ci: ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pó n. zm.),
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Wykonawca b dzie zobowi zany do wykonania us ug projektowych i wykonania
robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególno ci z przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami dotycz cymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotycz cymi wyrobów, materia ów
stosowanych w budownictwie.

4.8. Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysoko ci 10% warto ci zamówienia
podstawowego.

5. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiaj cy wymaga, aby zamówienie zosta o zrealizowane w terminie:
do dnia 31.01.2018r.
a) zako czenie robót budowlanych w terminie: do dnia 30.11.2017 r.
b) enie wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie dla przedmiotu

zamówienia i wszystkich jego elementów w terminie do 31.01.2018 r.

6. Warunki udzia u w post powaniu i opis sposobu dokonywania oceny spe niania
tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy niepodlegaj cy
wykluczeniu z powodu niespe nienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
i ust. 2a ustawy Pzp i spe niaj cy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, dotycz ce:

6.1.1. posiadania wiedzy i do wiadczenia
Wykonawca musi wykaza , e w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem terminu
sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie,
wykona  w sposób nale yty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czy  co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane odpowiadaj ce swoim
rodzajem i warto ci  robotom budowlanym b cym przedmiotem niniejszego
zamówienia, tzn.:
a) wykona  co najmniej jedno zamówienie polegaj ce na budowie lub przebudowie
dróg publicznych w systemie zaprojektuj i wybuduj
oraz
b) wykona  co najmniej jedno zamówienie polegaj ce na budowie lub przebudowie
dróg klasy min. Z* o warto ci min. 19 000 000,00 PLN** netto.
* lub odpowiadaj cych swoim parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu
ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U.   z 2015r. poz. 460 ze zm.; klasa drogi
zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999
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r. Nr 43, poz. 430 ze zm.) – w przypadku do wiadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
**W przypadku, gdy warto  zamówienia zosta a okre lona w walucie innej, ni  z oty polski
Wykonawca przeliczy j  na z  wg redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzie  publikacji
og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu
publikacji og oszenia NBP nie opublikowa rednich kursów walut, nale y przyj  pierwszy
opublikowany po tej dacie redni kurs NBP.

6.1.2. dysponowania odpowiednim potencja em technicznym
Wykonawca musi wykaza , e w celu realizacji zamówienia  dysponowa  b dzie
narz dziami i urz dzeniami technicznymi wymienionymi w poni szej tabeli:

L.p. Wyszczególnienie Min. liczba
jednostek

1 2 3

A Sprz t

1 koparka 3
2 walec statyczny samojezdny 3
3 walec statyczny samojezdny ogumiony o regulowanym ci nieniu

w oponach o ci arze od 10 do 20 ton
3

4 walec wibracyjny samojezdny o ci arze co najmniej 15 ton 3
5 skrapiarka do bitumu - samojezdna z elektronicznym sterowaniem 3
6 szczotka mechaniczna 3
7 roz cie acz mas bitumicznych z pe  automatyzacj  sterowania

procesem uk adania
3

8 uk adarka do rozk adania mieszanki podbudowy z kruszywa amanego
stabilizowanego mechanicznie z elektronicznym sterowaniem grubo ci
uk adanej warstwy

3

9 wytwórnia mas bitumicznych zlokalizowana w odleg ci
umo liwiaj cej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami
Specyfikacji Technicznych (lub mo liwo ci zakupu mieszanki z takiej
wytwórni) czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien
przekracza  2 godzin.

1

10 równiarka samojezdna 3
11 frezarka do bitumu 3
B rodki transportu

12 samochody do transportu mas bitumicznych 8

6.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykaza , e w trakcie realizacji zamówienia dysponowa  b dzie
osobami legitymuj cymi si  kwalifikacjami zawodowymi i do wiadczeniem
okre lonymi w poni szej tabeli:

Lp. Funkcja Minimalne do wiadczenie
1 2 3
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1
Projektant bran y

drogowej

do wiadczenie w opracowaniu jako projektant, co najmniej 1
projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub
przebudowy dróg publicznych klasy min. G* o cznej d ugo ci
15 km, w tym 1 odcinek o d ugo ci min. 10 km.

2
Sprawdzaj cy

bran y drogowej

do wiadczenie w opracowaniu jako projektant, co najmniej 1
projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy lub
przebudowy dróg publicznych klasy min. G* o cznej d ugo ci
15 km, w tym 1 odcinek o cznej d ugo ci min. 10 km.

3 Kierownik budowy

do wiadczenie na stanowisku Kierownika budowy przy
realizacji 1 przedsi wzi cia polegaj cego na budowie lub
przebudowie drogi publicznej klasy nie ni szej ni  G*, w tym
co najmniej jednego kontraktu o warto ci robót nie mniejszej
ni  20 000 000,00 PLN** netto,
lub
do wiadczenie na stanowisku Kierownika robót bran y
drogowej przy realizacji 1 przedsi wzi cia polegaj cego na
budowie lub przebudowie drogi publicznej klasy nie ni szej ni
G*, w tym co najmniej jednego kontraktu o warto ci nie
mniejszej ni  40 000 000,00 PLN** netto.

4 Kierownik robót
drogowych

do wiadczenie na stanowisku Kierownika robót bran y
drogowej lub Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
bran y drogowej przy realizacji 1 przedsi wzi cia polegaj cego
na budowie lub przebudowie drogi publicznej klasy nie ni szej
ni  Z*, w tym co najmniej jednego kontraktu o warto ci robót
bran y drogowej nie mniejszej ni  10 000 000,00** PLN netto.

* lub odpowiadaj cych swoim parametrom technicznym tej klasie drogi (droga
w rozumieniu ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U.  z 2015r. poz. 460 ze
zm.; klasa drogi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.) – w przypadku do wiadczenia nabytego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
**W przypadku, gdy warto  zamówienia zosta a okre lona w walucie innej, ni  z oty polski
Wykonawca przeliczy j  na z  wg redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzie  publikacji
og oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu
publikacji og oszenia NBP nie opublikowa rednich kursów walut, nale y przyj  pierwszy
opublikowany po tej dacie redni kurs NBP.
Zamawiaj cy nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pe nienia kilku funkcji
(wi cej ni  jednej) z wymienionych w tabeli.
Wykonawca jest zobowi zany w ramach kontraktu zapewni  we w asnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które b  uczestniczy
w realizacji zamówienia.
Wykazane w ofercie do wiadczenie powinno obejmowa  tylko te zdania, które
okre laj  wymagania Zamawiaj cego.

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
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Zamawiaj cy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunku i za
spe nienie tego warunku uzna z enie o wiadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

6.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia
(spó ki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posi kuj  si  innymi
podmiotami zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:

6.2.1. aden z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia nie mo e
podlega  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp, natomiast
warunki udzia u w post powaniu Wykonawcy musz  spe nia cznie.
Art. 24 ust. 2a ustawy Pzp stanowi: „Zamawiaj cy wyklucza z post powania
o udzielenie zamówienia wykonawc , który w okresie 3 lat przed wszcz ciem
post powania, w sposób zawiniony powa nie naruszy  obowi zki zawodowe,
w szczególno ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia ania lub ra cego
niedbalstwa nie wykona  lub nienale ycie wykona  zamówienie, co zamawiaj cy jest
w stanie wykaza  za pomoc  dowolnych rodków dowodowych (…). Zamawiaj cy
nie wyklucza z post powania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni,
e podj  konkretne rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maj  zapobiec

zawinionemu i powa nemu naruszeniu obowi zków zawodowych w przysz ci oraz
naprawi  szkody powsta e w wyniku naruszenia obowi zków zawodowych lub
zobowi za  si  do ich naprawienia.”

6.2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca mo e polega  na wiedzy
i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolno ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym
celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezb dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

6.2.3. Nie mo e równie  podlega  wykluczeniu z post powania z powodu niespe nienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp podmiot, na zasobach
którego polega Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków na zasadach okre lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten b dzie bra  udzia  w realizacji cz ci
zamówienia.

6.3. Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu b dzie dokonana na podstawie
dokumentów i o wiadcze  wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców.

7. Dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce brak podstaw do wykluczenia
Wykonawców z post powania i spe nianie warunków udzia u w post powaniu

7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania
powinien on z  ni ej wymienione o wiadczenia i dokumenty:
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7.1.1. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post powania, zgodne
z tre ci  formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 1).

7.1.2. wiadczenie o przynale no ci b  braku przynale no ci do grupy kapita owej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z pó n. zm.), zgodne z tre ci  formularza
zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 2) wraz z List  podmiotów
nale cych do tej samej grupy kapita owej – je eli Wykonawca nale y do grupy
kapita owej.

7.1.3. Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert.

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt od 4 do 8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy
przed up ywem terminu sk adania ofert. W przypadku Wykonawcy maj cego siedzib
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je eli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 5-8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp maj  miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich za wiadczenie

ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotycz ce
niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert,
a w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si  takich
za wiadcze  – dokument zawieraj cy o wiadczenie z one przed w ciwym
organem s dowym, administracyjnym albo organem zawodowym lub gospodarczym
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

7.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem
terminu sk adania ofert.

7.1.6. Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce,
e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych
atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu -

wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
7.1.7. Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie
zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo eczne, lub
potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert.
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7.1.8. Dowody, e Wykonawca podj  konkretne rodki techniczne, organizacyjne
i kadrowe, które maj  zapobiec zawinionemu i powa nemu naruszaniu jego
obowi zków zawodowych w przysz ci oraz dowody, e naprawi  szkody powsta e
w wyniku naruszenia obowi zków zawodowych lub zobowi za  si  do ich
naprawienia – dotyczy Wykonawców, którzy podlegaliby wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, w zwi zku z pkt 6.2.1. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców.

7.2. Dla oceny spe niania warunków udzia u w niniejszym post powaniu, Wykonawcy
powinni przed  nast puj ce o wiadczenia i dokumenty:

7.2.1 wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, zgodne z tre ci
formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (za cznik nr 3).

7.2.2 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym
okresie, potwierdzaj cy spe nienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców, wraz z podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca
wykonania oraz z za czeniem dowodów – po wiadcze , a je eli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska
po wiadczenia – innych dokumentów dotycz cych najwa niejszych robót,
okre laj cych, czy roboty te zosta y wykonane w sposób nale yty oraz wskazuj cych,
czy zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo
uko czone. Wykonawca nie ma obowi zku przedstawiania dowodów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiaj cego.
Zaleca si , aby dla sporz dzenia wykazu Wykonawca pos  si  formularzem
zgodnym z tre ci  za cznika nr 4 do Rozdzia u II („Do wiadczenie”).

7.2.3 Wykaz narz dzi i urz dze  technicznych dost pnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia („Potencja  techniczny”), na formularzu zgodnym z tre ci  za cznika
nr 5 do Rozdzia u II wraz z informacj  o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
wymaganych dla oceny spe niania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.2. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.4 Wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia („Potencja
kadrowy”), na formularzu zgodnym z tre ci  za cznika nr 6 do Rozdzia u II, wraz
z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, kwalifikacji
zawodowych i do wiadczenia niezb dnych dla wykonania zamówienia wymaganymi
dla oceny spe niania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.2.5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nienie warunków opisanych
w pkt 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polega  b dzie na
zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiaj cy, w celu oceny, czy podmioty te nie podlegaj  wykluczeniu
z postepowania zgodnie z pkt 6.2.3., oraz czy Wykonawca b dzie dysponowa
zasobami tych podmiotów w stopniu niezb dnym dla nale ytego wykonania
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zamówienia oraz oceny, czy stosunek cz cy Wykonawc  z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost p do ich zasobów, da przed enia wraz z ofert
w odniesieniu do tych podmiotów:
a) wiadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,
b) dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3 – 7.1.8 niniejszej Instrukcji dla

Wykonawców,
c) pisemnego zobowi zania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których

zobowi zanie b dzie wynika ), do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezb dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

d) dokumentów dotycz cych w szczególno ci zakresu dost pnych Wykonawcy
zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawc  zasobów
tych podmiotów przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki b dzie

czy  Wykonawc  z tymi podmiotami, zakresu i okresu udzia u tych podmiotów
przy wykonywaniu zamówienia.

Powo anie si  przez Wykonawc  na wiedz  i do wiadczenie innego podmiotu
dopuszczalne jest wy cznie w sytuacji, gdy ten podmiot b dzie uczestniczy
w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania robót jakimi potwierdzi
spe nienie opisanego w pkt 6.1.1 warunku.
Podmiot, który zobowi za  si  do udost pnienia zasobów zgodnie z pkt 6.2.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, odpowiada solidarnie z Wykonawc  za szkod
Zamawiaj cego powsta  wskutek nieudost pnienia tych zasobów, chyba e za
nieudost pnienie zasobów nie ponosi winy.

7.3. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 7.1.3., 7.1.5., 7.1.6. i 7.1.7. sk ada dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce
odpowiednio, e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne
i zdrowotne albo, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie;
2) w pkt 7.1.4. sk ada za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.

7.4. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzib  lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa
w pkt 7.3., zast puje si  je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym
okre la si  tak e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z one przed

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
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kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2) powinny by
wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. b powinien by  wystawiony nie
wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.

7.6. Dokumenty i o wiadczenia wymagane dla potwierdzenia, e brak jest podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z post powania oraz spe niania warunków udzia u
w post powaniu powinny by  sk adane w formie orygina u lub kopii po wiadczonej
za zgodno  z orygina em przez Wykonawc . O wiadczenie o spe nianiu warunków
udzia u w post powaniu i Lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej
albo informacja o tym, e Wykonawca nie nale y do grupy kapita owej, powinny by

one w oryginale. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym powinny by  sk adane
wraz z t umaczeniem na j zyk polski.

7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.5., kopie dokumentów
dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s  po wiadczane za
zgodno  z orygina em odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty.

7.8. W celu potwierdzenia, e brak jest podstaw do wykluczenia i e spe nione s  warunki
udzia u w post powaniu Wykonawcy sk adaj cy wspóln  ofert :
1) wiadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione
w pkt 7.1.3. – 7.1.8. albo odpowiadaj ce im okre lone w pkt 7.3. i 7.4., powinny by

one przez ka dego Wykonawc ;
2) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.5. mog  dotyczy  dowolnego
Wykonawcy spo ród Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert ;
3) wiadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno by  z one w imieniu
wszystkich  Wykonawców.

8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert .
8.2. Oferta musi obejmowa  ca  zamówienia.
8.3. Ofert  stanowi wype niony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ

oraz ni ej wymienione dokumenty:
8.3.1. Formularz cenowy na formularzu zgodnym z tre ci  za cznika nr 1 do Rozdzia u III.
8.4. Wraz z ofert  powinny by  z one:
8.4.1. wiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7;
8.4.2. Pe nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o wspó dzia aniu,
z której b dzie wynika  przedmiotowe pe nomocnictwo. Pe nomocnik mo e by
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w post powaniu albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy.
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8.4.3. Pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuj ce tak e czynno  potwierdzania za
zgodno  z orygina em dokumentów sk adaj cych si  na ofert  i sk adanych wraz
z ofert  - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów

onych wraz z ofert . Tre  pe nomocnictwa musi jednoznacznie wskazywa
czynno ci, do wykonywania których pe nomocnik jest upowa niony.

8.4.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie
ni  pieni dz, Wykonawca winien z  orygina  gwarancji lub por czenia.

8.5. Oferta, o wiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li  wzory
w Rozdzia ach II i III niniejszej SIWZ, powinny by  sporz dzone zgodnie z tymi
wzorami co do tre ci oraz opisu kolumn i wierszy.

8.6. Oferta, o wiadczenia i dokumenty powinny by  sporz dzone w formie pisemnej,
w j zyku polskim, w formie zapewniaj cej pe  czytelno  tre ci.

8.7. Wszystkie strony oferty wraz z za cznikami zawieraj cymi jak kolwiek tre
powinny by  podpisane lub parafowane przez Wykonawc . Wszelkie zmiany w tre ci
oferty i za czników do oferty, w szczególno ci ka de przerobienie, przekre lenie,
uzupe nienie, nadpisanie, przes oni cie korektorem, etc musz  by  podpisane lub
parafowane przez Wykonawc  - w przeciwnym wypadku nie b  uwzgl dniane.

8.8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny by  z one w oryginale albo
kopii po wiadczonej przez notariusza. Pe nomocnictwa do czone do oferty okre lone
w pkt. 8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny by  z one w oryginale albo kopii po wiadczonej
przez notariusza.

8.9. Strony oferty powinny by  trwale ze sob  po czone i kolejno ponumerowane,
z zastrze eniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W tre ci oferty powinna by
umieszczona informacja o ilo ci stron.

8.10. W przypadku, gdyby oferta, o wiadczenia lub dokumenty zawiera y informacje,
stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budz cy w tpliwo ci
zastrzec i w ofercie wykaza  przedk adaj c stosowne wyja nienia, które spo ród
zawartych w ofercie informacji stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. Informacje te
powinny by  umieszczone w osobnym wewn trznym opakowaniu, trwale ze sob
po czone i ponumerowane z zachowaniem ci ci numeracji stron oferty. Nie mog
stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa informacje podawane do wiadomo ci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

kojmi i warunków p atno ci zawartych w ofercie.
8.11. Ofert  wraz z o wiadczeniami i dokumentami nale y umie ci  w zamkni tym

opakowaniu, uniemo liwiaj cym odczytanie jego zawarto ci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by  oznaczone nazw  (firm ) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiaj cego na adres:

ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA SKU, UL. MOSTOWA 11 A,
80 – 778 GDA SK
oraz opisane:
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„Oferta na – Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.:
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej nr 521   na odcinku Kwidzyn - Prabuty”
i

Nie otwiera  przed dniem 01.03.2016 r., godz. 11.30.
8.12. Wymagania okre lone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowi  o tre ci oferty i ich niespe nienie

nie b dzie skutkowa  odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mog ce
wynikn  z niezachowania tych wymaga  b  obci y Wykonawc .

8.13. Przed up ywem terminu sk adania ofert, Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany do
onej oferty lub wycofa  ofert . O wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub

wycofaniu oferty powinny by  dor czone Zamawiaj cemu na pi mie, pod rygorem
niewa no ci, przed up ywem terminu sk adania ofert. O wiadczenia powinny by
opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez okre lenia: „Nie otwiera
przed dniem 01.03.2016r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawiera
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.

9. Miejsce i termin sk adania ofert.
9.1. Oferty winny by  z one w terminie do 01.03.2016 r., do godziny 11.00

w siedzibie Zamawiaj cego, sala konferencyjna.
9.2. W przypadku otrzymania oferty po terminie sk adania ofert Zamawiaj cy

niezw ocznie zawiadomi Wykonawc  o z eniu oferty po terminie i zwróci j
Wykonawcy po up ywie terminu do wniesienia odwo ania.

10. Opis sposobu porozumiewania si  i udzielania wyja nie  oraz o wiadczenie, czy
Zamawiaj cy zamierza zwo  zebranie Wykonawców.

10.1. Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje o których mowa
w art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, których nie dotyczy pkt 7.7., 8.8., 13.4. i 13.6.,
Zamawiaj cy oraz Wykonawcy b  przekazywa  pisemnie, faksem (nr faksu: 58 32
64 999 ) lub drog  elektroniczn (e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl). Zamawiaj cy
wymaga niezw ocznego potwierdzenia przez Wykonawc  pisemnie, faksem lub drog
elektroniczn  faktu otrzymania ka dej informacji przekazanej w innej formie ni
pisemna, a na danie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

10.2. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z pro  o wyja nienie tre ci SIWZ.
Zamawiaj cy odpowie na zadane pytania niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  6 dni
przed up ywem terminu sk adania ofert, przekazuj c tre  pyta  i wyja nie
Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania róde  zapytania, pod
warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do Zamawiaj cego nie
pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania
ofert. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyja nie ,
Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)
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Pytania nale y kierowa  na adres: Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku,
ul. Mostowa  11 A, 80 – 778 Gda sk.

10.3. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci  niniejszej SIWZ a tre ci  udzielonych
wyja nie , jako obowi zuj  nale y przyj  tre  pisma zawieraj cego pó niejsze

wiadczenie Zamawiaj cego.
10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu sk adania

ofert, zmieni  tre  niniejszej SIWZ. Wyja nienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz
zmiany tre ci niniejszej SIWZ, zostan  zamieszczone na stronie internetowej, na
której jest udost pniana SIWZ.

10.5. W przypadku dokonania wyja nienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa
w pkt 10.2. i 10.4., termin sk adania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a
i art. 38 ustawy Pzp. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu
sk adania wniosków o wyja nienie SIWZ.

10.6. Zamawiaj cy wyznacza jako osob  uprawnion  do porozumiewania si
z Wykonawcami:
-  do spraw merytorycznych (dla projektowania): Krzysztof Prymaka – Naczelnik

Wydzia u Przygotowania Inwestycji,
-  do spraw merytorycznych (dla robót budowlanych): Zofia Gruszecka – Naczelnik

Wydzia u Realizacji Inwestycji,
- do spraw proceduralnych: Renata Kryszkiewicz – Naczelnik Wydzia u Zamówie
Publicznych.

11. Termin, do którego Wykonawca b dzie zwi zany z on  ofert .
11.1. Termin zwi zania ofert  wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si  wraz

z up ywem terminu sk adania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin

zwi zania  ofert ,  z  tym,  e  Zamawiaj cy  mo e  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni
przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci  si  do Wykonawców
o wyra enie zgody na przed enie terminu, o którym mowa w pkt 11.1.,
o oznaczony okres nie d szy ni  60 dni. Odmowa wyra enia zgody na
przed enie terminu zwi zania ofert  nie powoduje utraty wadium.

11.3. Przed enie terminu zwi zania ofert  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przed eniem okresu wa no ci wadium albo, je eli nie jest to mo liwe,
z wniesieniem nowego wadium na przed ony okres zwi zania ofert . Je eli
przed enie terminu zwi zania ofert  dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego przed enia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana jako
najkorzystniejsza.

11.4. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert bieg terminu
zwi zania ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Krajow  Izb
Odwo awcz  orzeczenia.
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12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostan  otwarte w dniu 01.03.2016r., o godzinie 11.30. w siedzibie
Zamawiaj cego, sala konferencyjna.

13. Otwarcie i ocena ofert.
13.1. Zamawiaj cy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie

ofert jest jawne.
13.2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak  zamierza

przeznaczy  na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj cy
odczyta nazw  (firm ) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz
informacje dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu r kojmi
i warunków p atno ci zawartych w ofercie.

13.3. Po otwarciu ofert Zamawiaj cy dokona:
13.3.1. oceny spe niania przez Wykonawców warunków udzia u w post powaniu,
13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
13.4. Wykonawca jest zobowi zany na danie Zamawiaj cego wykaza  nie pó niej ni  na

dzie  sk adania ofert spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia z post powania, z powodu przes anek, o których mowa w art. 24
ust. 1  i ust. 2 pkt 5 i ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy
w okre lonym terminie nie z yli wymaganych przez Zamawiaj cego o wiadcze  lub
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub
którzy nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez
Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy z yli
wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia   w wyznaczonym terminie, chyba e mimo
ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne b dzie
uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia
i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków udzia u
w post powaniu, nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert oraz
by  z one w sposób okre lony w pkt 7.6., o ile w wezwaniu Zamawiaj cy nie
postanowi inaczej.

13.5. Zamawiaj cy, o ile uzna to za konieczne, wezwie tak e Wykonawców do z enia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyja nie  dotycz cych o wiadcze  lub
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu.

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  udzielenia przez
Wykonawców wyja nie  dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. Wyja nienia
powinny by  sk adane w formie pisemnej, o ile w wezwaniu Zamawiaj cy nie
postanowi inaczej.

13.7. Zamawiaj cy poprawi w ofercie:
13.7.1 oczywiste omy ki pisarskie,
13.7.2 oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
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13.7.3 inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z niniejsz  Specyfikacj  Istotnych
Warunków Zamówienia, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty
- niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

13.8. Zamawiaj cy:
13.8.1. wykluczy Wykonawc  z post powania o ile zajd  wobec tego Wykonawcy

okoliczno ci wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp;
13.8.2. odrzuci ka  ofert  w przypadku zaistnienia wobec niej przes anek okre lonych

w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy stosowa  b dzie

nast puj ce kryteria:
a) cena - 80%
Ilo  punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poni szego
wzoru:

C = C min x 80 pktC o

gdzie: C min – cena brutto oferty najta szej
C o – cena brutto oferty ocenianej

b) Warto  techniczna – okres gwarancji - 20%
Przy ocenie ofert w kryterium „Warto  techniczna” pod kryterium „d ugo  okresu
gwarancji jako ci” oceny dokonuje si  w nast puj cy sposób:

oferta, w której przewidziano minimalny ustalony przez Zamawiaj cego okres
gwarancji na 60 miesi cy otrzymuje 1 pkt;
oferta, w której przewidziano najd szy okres gwarancji jako ci otrzyma 20
punktów, z tym, e za najd szy okres gwarancji jako ci Zamawiaj cy przyjmuje
na 96 miesi cy i powy ej tego okresu;
pozosta e oferty s  punktowane liniowo wedle nast puj cej formu y arytmetycznej

gdzie:
X = 96 miesi cy, najd szy zaoferowany okres gwarancji jako ci, tj. 96 miesi cy
i d ej
Y = okres gwarancji jako ci zaoferowany w ocenianej ofercie
Z = 60 miesi cy, minimalny ustalony przez Zamawiaj cego okres gwarancji jako ci,

UWAGA:  Czas trwania  gwarancji jako ci nale y okre li  w pe nych
miesi cach.

Liczba punktów= 20 - 19   pkt
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14.2. Je eli zostanie z ona oferta, której wybór prowadzi by do powstania
u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i us ug, Zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i us ug, który mia by obowi zek
rozliczy  zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sk adaj c ofert , informuje
Zamawiaj cego, czy wybór oferty b dzie prowadzi  do powstania
u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego, wskazuj c nazw   (rodzaj) towaru lub
us ugi, których dostawa lub wiadczenie b dzie prowadzi  do jego powstania, oraz
wskazuj c ich warto  bez kwoty podatku.

14.3. Je eli nie b dzie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na
to,  e  dwie  lub  wi cej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów
oceny ofert, Zamawiaj cy spo ród tych ofert wybierze ofert  z ni sz  cen .

15. Uniewa nienie post powania.
Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w przypadkach okre lonych w art. 93 ust. 1
i ust. 1a ustawy Pzp. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi
Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

16. Udzielenie zamówienia.
16.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejsz .
16.2. Zamawiaj cy zawiadomi o wyniku post powania wszystkich Wykonawców, którzy

yli oferty. Powiadomienie zawiera  b dzie:
(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z post powania z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym wykluczenia,
(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz
(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazw  (firm ) albo imieniem
i nazwiskiem, siedzib  albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego
ofert  wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy z yli
oferty a tak e punktacj  przyznan  ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i czn
punktacj ;
(4) termin, okre lony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po up ywie którego
umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by  zawarta.
Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezw ocznie na stronie
internetowej i w miejscu publicznie dost pnym na tablicy og osze  w siedzibie
Zamawiaj cego.

16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiaj cy wska e miejsce i termin
podpisania umowy zgodnie z zasadami okre lonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

16.4. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyli si  od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy
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dzie móg  wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki
uniewa nienia post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Wymagania dotycz ce wadium.
17.1. Wykonawca jest zobowi zany do wniesienia wadium w wysoko ci: 832 000,00 z

(s ownie: osiemset trzydzie ci dwa tysi ce 00/100).
17.2. Wadium musi by  wniesione przed up ywem terminu sk adania ofert w nast puj cych

formach, w zale no ci od wyboru Wykonawcy:
a) pieni dzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Bank Polska S.A. nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196,
b) por czeniach bankowych;
c) por czeniach pieni nych spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1804).

17.3. Wadium musi obejmowa  ca y okres zwi zania ofert .
17.4. Wadium wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy przechowuje na rachunku bankowym.
17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysoko ci okre lonej w pkt 17.1., w formie

lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z post powania.
17.6. Zamawiaj cy zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy,
którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze eniem pkt 17.9.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy
zwróci wadium niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

17.7. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa
ofert  przed up ywem terminu sk adania ofert.

17.8. Zamawiaj cy za da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc , któremu
zwrócono wadium niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewa nieniu post powania, je eli w wyniku rozstrzygni cia odwo ania oferta tego
Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
Wykonawca zobowi zany b dzie do wniesienia wadium w terminie okre lonym przez
Zamawiaj cego.

17.9. Je eli wadium wniesiono w pieni dzu Zamawiaj cy zwróci je wraz z odsetkami
wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc .

17.10. Zgodnie  z  art.  46  ust.  4a  i  ust.  5  ustawy  Pzp  Zamawiaj cy  zatrzyma  wadium  wraz
z odsetkami w przypadku gdy:
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17.10.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach

okre lonych w ofercie;
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie si  niemo liwe

z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.
17.10.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,

z przyczyn le cych po jego stronie, nie z  dokumentów lub o wiadcze , o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pe nomocnictw, listy podmiotów
nale cych  do  tej  samej  grupy  kapita owej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5
ustawy Pzp, lub informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej (pkt 7.1.2
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców), lub nie wyrazi  zgody na poprawienie omy ki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (pkt 13.7.3 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców), co powodowa o brak mo liwo ci wybrania oferty z onej przez
Wykonawc .

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
18.1.   Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc  na Formularzu cenowym

stanowi cym za cznik nr 1 do Rozdzia u III niniejszej SIWZ .
18.2.   Wykonawca nie mo e samodzielnie wprowadzi  zmian do Formularza cenowego.

Wszystkie b dy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym
Wykonawca winien zg osi  Zamawiaj cemu przed terminem okre lonym w pkt 10.2.
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

18.3.    Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym, zosta o
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materia ów lub
wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy Pzp, Zamawiaj cy dopuszcza oferowanie produktów, materia ów, rozwi za
równowa nych pod wzgl dem parametrów technicznych, u ytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, e zapewni  one uzyskanie wy ej wymienionych
parametrów nie gorszych od za onych w niniejszej SIWZ w Programie
Funkcjonalno – U ytkowym wraz z za cznikami oraz zagwarantuj  realizacj  robót w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow  lub/i zezwoleniem na realizacj
inwestycji drogowej  a Wykonawca, który zaoferuje produkty, materia y, rozwi zania
równowa ne opisywanym przez Zamawiaj cego wyka e w ofercie, e spe niaj  one
wymagania okre lone przez Zamawiaj cego.

18.4.   Cena oferty winna obejmowa  ca kowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym równie  wszelkie koszty towarzysz ce wykonaniu, o których mowa
w Rozdziale V – Wzór Umowy. Koszty towarzysz ce wykonaniu przedmiotu
zamówienia , których w Formularzu cenowym nie uj to w odr bnych pozycjach,
Wykonawca powinien uj  w cenach pozycji opisanych w Formularzu cenowym.

18.5.    Cena oferty powinna by  wyra ona w z otych polskich (PLN).
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18.6. Cena oferty, ceny pozycji opisanych w Formularzu cenowym okre lone przez
Wykonawc  nie b  zmieniane w toku realizacji umowy i nie b  podlega y
waloryzacji.

19. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy.
19.1. Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania

umowy na kwot  stanowi 10% zaoferowanej ceny w nast puj cych formach
(do wyboru):
a. pieni dzu, przelewem na wskazany przez Zamawiaj cego rachunek bankowy,
b. por czeniach bankowych,
c. por czeniach pieni nych spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych
f. por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1804).

19.2. Zabezpieczenie wnoszone w postaci por czenia lub gwarancji musi zawiera
nast puj ce elementy:

a)  Nazw  Wykonawcy i jego siedzib  (adres),
b) Nazw  Beneficjenta (Zamawiaj cego), Zarz d Dróg Wojewódzkich
w Gda sku, ul. Mostowa 11A , 80-778 Gda sk,
c) Nazw  Gwaranta lub Por czyciela,
d) Okre la  wierzytelno , która ma by  zabezpieczona gwarancj ,
e) Sformu owanie zobowi zuj ce Gwaranta do nieodwo alnego
i bezwarunkowego zap acenia kwoty zobowi zania na pierwsze danie
zap aty, w przypadku gdy wykonawca w szczególno ci:

nie wykona  robót budowlanych w terminie wynikaj cym z umowy,
wykona  roboty budowlane obj te umow  z nienale yt  staranno ci .

Gwarant nie mo e tak e uzale nia  dokonania zap aty od spe nienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub te  od przed enia jakiejkolwiek
dokumentacji. W przypadku przed enia gwarancji nie zawieraj cej
wymienionych elementów, b  posiadaj cej jakiekolwiek dodatkowe
zastrze enia, Zamawiaj cy uzna, e wykonawca nie wniós  zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy.

Z chwil  zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt e) przypadków,
Zamawiaj cy wyst pi do gwaranta z pisemnym daniem zap acenia kwoty
stanowi cej zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy. danie zawiera  b dzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu Wykonawca mo e wyrazi  zgod  na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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19.4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
okre lone zosta y w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

20. Postanowienia dodatkowe.
20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie po

uprawomocnieniu si  decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy
przed  Zamawiaj cemu:

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy potwierdzaj cy mo liwo  wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt 5 niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców;

b) Umow  reguluj  zasady wspó pracy Wykonawców sk adaj cych wspóln  ofert ,
stwierdzaj  solidarn  odpowiedzialno  wszystkich Wykonawców za realizacj
zamówienia oraz zawieraj ca upowa nienie dla jednego z Wykonawców do sk adania
i przyjmowania o wiadcze  wobec Zamawiaj cego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a tak e do otrzymywania nale nych p atno ci;

c) Kopie uprawnie  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzaj cych przynale no  do w ciwej
okr gowej Izby In ynierów Budownictwa lub inne równowa ne dokumenty,
dotycz ce osób, które sprawuj  funkcj  przy realizacji przedmiotu umowy dla których
ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnie , w tym osób wskazanych
w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

20.2. O terminie na przed enie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiaj cego odr bnym pismem.

21. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej.
21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, rodki ochrony prawnej przys uguj  je eli

maj  lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponie li lub mogli
ponie  szkod  w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Pzp.

21.2. Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno ci Zamawiaj cego podj tej w niniejszym post powaniu lub zaniechaniu
czynno ci, do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy Pzp.

21.3. rodki ochrony prawnej przys uguj  równie  organizacjom zrzeszaj cym
Wykonawców, wpisanym na list  organizacji uprawnionych do wnoszenia
rodków ochrony prawnej, prowadzon  przez Prezesa Urz du Zamówie

Publicznych pod warunkiem e dotycz  og oszenia o zamówieniu lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

21.4. Odwo anie przys uguje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp,
czynno ci Zamawiaj cego podj tych w post powaniu o udzieleniu zamówienia lub
zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie
ustawy Pzp.

21.5. Odwo anie wnosi si  w terminie 10 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci
Zamawiaj cego stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je li zosta a przes ana
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faksem lub drog  elektroniczn  albo w terminie 15 dni je li zosta a przes ana
w inny sposób.

21.6. Odwo anie dotycz ce tre ci og oszenia wnosi si  w terminie 10 dni od dnia
publikacji og oszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, a postanowie
SIWZ – w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

21.7 Odwo ania inne ni  okre lone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi si  w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o
powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

21.8 Je eli Zamawiaj cy, mimo takiego obowi zku nie przes  Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo anie wnosi si  nie
pó niej ni :
a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej
og oszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesi cy od dnia zawarcia umowy, je eli Zamawiaj cy nie opublikowa
w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej og oszenia o udzieleniu zamówienia.

21.9 Odwo anie wnosi si  do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej (KIO) w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

21.10 Odwo anie powinno:
a. wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której

zarzuca si  niezgodno  z przepisami ustawy Pzp;
b. okre la danie odwo uj cego;
c. zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów oraz wskazywa  okoliczno ci

faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.
21.11 Odwo anie podlega rozpoznaniu, je eli:

a. nie zawiera braków formalnych z zastrze eniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp,

b. uiszczono wpis.
21.12 Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do

wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed
up ywem tego terminu. Domniemywa si , i  Zamawiaj cy móg  zapozna  si
z tre ci  odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli przes anie
jego kopii nast pi o przed up ywem terminu do jego wniesienia za pomoc  faksu
lub drog  elektroniczn .

21.13 Wykonawca mo e zg osi  przyst pienie do post powania odwo awczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiaj cego kopii odwo ania,
wskazuj c stron , do której przyst puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni cia na
korzy  strony, do której przyst puje. Wykonawcy staj  si  uczestnikami
post powania odwo awczego, je li maj  interes w tym, aby odwo anie zosta o
rozstrzygni te na korzy  jednej ze stron.

21.14 Zg oszenie przyst pienia do post powania odwo awczego Wykonawca dor cza
Prezesowi  KIO  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym
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podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego
certyfikatu, a kopi  przesy a si  Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy wnosz cemu
odwo anie.

21.15 Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi  opozycj  przeciw przyst pieniu innego
Wykonawcy nie pó niej ni  do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzgl dni opozycj ,
je li zg aszaj cy opozycj  uprawdopodobni, e Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy  strony, do której przyst pi ; w przeciwnym
razie KIO oddali opozycj . Na postanowienie o uwzgl dnieniu lub oddaleniu
opozycji nie przys uguje skarga.

21.16 Czynno ci uczestnika post powania odwo awczego nie mog  pozostawa
w sprzeczno ci z czynno ciami i o wiadczeniami strony, do której przyst pi ,
z zastrze eniem zg oszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp
przez uczestnika, który przyst pi  do post powania po stronie Zamawiaj cego.

21.17 Odwo uj cy oraz Wykonawca wezwany do przyst pienia do post powania
odwo awczego nie mog  nast pnie korzysta  ze rodków ochrony prawnej wobec
czynno ci Zamawiaj cego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub s du albo na
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

21.18 KIO rozstrzyga odwo anie na zasadach okre lonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
21.19 Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez s d jego wykonalno ci, ma moc prawn  na

równi z wyrokiem s du.
21.20 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego

przys uguje skarga do s du zgodnie z rozdzia em 3 Dzia u VI ustawy Pzp.

Osoba prowadz ca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl.

mailto:agaicki@zdwgdansk.pl
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ROZDZIA  II

WIADCZENIA WYKONAWCY
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ZA CZNIK NR 1
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISANI
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego post powania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga: niniejsze o wiadczenie sk ada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia a tak e podmioty, o których mowa w pkt 7.2.5. Instrukcji dla
Wykonawców, o ile podmioty te b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia.

__________________ dnia __. __.2016 r.

______________________________

              (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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ZA CZNIK NR 2
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISANI
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e:

nie nale ymy do grupy kapita owej.*
nale ymy do grupy kapita owej i w za czeniu sk adamy list  podmiotów nale cych do tej
samej grupy kapita owej. *

Uwaga: niniejsze o wiadczenie sk ada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __. __.2016 r.

______________________________

               (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

* niepotrzebne skre li

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
na podstawie art. 26 ust. 2d w zwi zku z art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy Pzp o przynale no ci b  braku
przynale no ci do grupy kapita owej
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ZA CZNIK NR 3
do Rozdzia u II

MY NI EJ PODPISANI
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e spe niamy warunki udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.

__________________ dnia __. __.2016 r.

______________________________

               (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

WIADCZENIE
o spe nianiu warunków udzia u

w post powaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
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ZA CZNIK NR 4
do Rozdzia u II

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie
i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e wykonali my w ci gu ostatnich 5 lat przed up ywem terminu sk adania ofert nast puj ce zamówienia odpowiadaj ce
wymaganiom Zamawiaj cego:

L.p.

Nazwa
Wykonawcy
lub podmiotu
wykazuj cego

do wiadczenie*

Nazwa i adres
Zamawiaj cego;

miejsce
wykonania
zamówienia

Rodzaj zamówienia w tym informacje pozwalaj ce na ocen  warunków
okre lonych w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców

Czas realizacji
Dodatkowe
informacje

pocz tek
dzie /

miesi c/
rok

koniec
dzie /

miesi c/
rok

Nazwa zadania Klasa drogi** Warto  (netto)
zamówienia**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

2.

(..)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

DO WIADCZENIE
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Uwaga: Za czy  dowody potwierdzaj ce wykonanie zamówie  wymienionych w tabeli w sposób nale yty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawid owe ich uko czenie.

wiadczamy, e podmioty wymienione w poz. ………., na których do wiadczeniu polegamy wykazuj c spe nienie warunku okre lonego w pkt
6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców, b  uczestniczy  w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego za czamy w odniesieniu do tych
podmiotów o wiadczenia i dokumenty wymagane w pkt 7.2.5. Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skre la lub usuwa, je eli w kol. 1 tabeli o wiadczy, e wymieniane w tabeli zamówienia zosta y przez niego (poszczególnych cz onków konsorcjum) wykonane.
** wpisa  je eli dotyczy

__________________ dnia __.__.2016 r.

                                                                                                                                                                                                        _________________________________

                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy/Pe nomocnika
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ZA CZNIK NR 5
do Rozdzia u II

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: Zaprojektowanie
i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521
na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e nast puj ce narz dzia i urz dzenia techniczne b  nam dost pne przy
realizacji zamówienia:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE (NAZWA I PARAMETRY)
LICZBA

JEDNOSTEK

PODSTAWA

DYSPONOWANIA

1 2 3 4

Uwaga: W kolumnie 2 poda  nazw  jednostki oraz parametry potwierdzaj ce spe nienie
warunków okre lonych w pkt 6.1.2. Instrukcji dla Wykonawców.
Przy opisie wytwórni mas bitumicznych (WMB) nale y poda  lokalizacj , w tym odleg
w km od  miejsca lokalizacji do rodka realizacji robót bitumicznych (równie  w przypadku
zakupu mieszanek bitumicznych) i okre li  odleg  w km od miejsca ustawienia do
rodka realizacji robót bitumicznych. W przypadku dysponowania szybkoprzestawn  WMB

nale y wskaza  miejsce jej ustawienia na czas realizacji robót bitumicznych.

wiadczamy, e narz dzia i urz dzenia techniczne wymienione w poz. ...................
wykazu b  nam oddane do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia przez podmioty
trzecie, na potwierdzenie czego za czamy w odniesieniu do tych podmiotów o wiadczenia
i dokumenty wymagane w pkt 7.2.5. lit. c) i d) Instrukcji dla Wykonawców.*
*W przypadku zakupu gotowej mieszanki bitumicznej Wykonawca powinien za czy
pisemne zobowi zanie podmiotu do sprzeda y mieszanki zgodne z wymaganiami pkt 7.2.5.
lit. c) Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skre la lub usuwa, je eli go nie dotyczy.

_________________ dnia __.__.2016 r.
_________________________________

          (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJA  TECHNICZNY
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ZA CZNIK NR 6
do Rozdzia u II

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie nieograniczonego na Zaprojektowanie i wybudowanie
obiektu budowlanego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn - Prabuty”

wiadczamy, e nast puj ce osoby b  uczestniczy  w realizacji niniejszego zamówienia:

L.p. FUNKCJA NAZWISKO
I IMI

Informacje pozwalaj ce na ocen  warunków okre lonych w pkt 6.1.3. Instrukcji dla Wykonawców

Podstawa
dysponowania*Opis zadania Pe niona

funkcja
Klasa
drogi

Projektant/
Sprawdzaj cy Kierownik

budowy

Kierownik
robót

drogowych
ugo

odcinka/
odcinków

Warto
(netto)

zamówienia

warto  robót
(netto) bran y

drogowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Projektant
bran y
drogowej

2.
Sprawdzaj cy
bran y
drogowej

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJA  KADROWY
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3.
Kierownik
budowy

4.
Kierownik
robót
drogowych

wiadczamy,  e  osoby  wymienione  w  poz.  ...............  wykazu  b  nam  oddane  do  dyspozycji  przez  podmioty  trzecie  w  celu  realizacji
niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego za czamy w odniesieniu do tych podmiotów o wiadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.5. lit.
c) i d) Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skre la lub usuwa, je eli go nie dotyczy.

__________________ dnia __.__.2016 r.

                                                                                                             ______________________________________

                                                                                                              (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)
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ROZDZIA  III

FORMULARZ OFERTY
WRAZ Z FORMULARZAMI ZA CZNIKÓW
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Do _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie
i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521
na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.

MY NI EJ PODPISANI
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

dzia aj c w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (nazwa (firma) i dok adny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku sk adania oferty przez podmioty wyst puj ce wspólnie poda  nazwy(firmy) i dok adne adresy
wszystkich wspólników spó ki cywilnej lub cz onków konsorcjum)

1. SK ADAMY OFERT  na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie
okre lonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: Zaprojektowanie
i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn - Prabuty”.

2. WIADCZAMY, e zapoznali my si  ze Specyfikacj  Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy si  za zwi zanych okre lonymi w niej postanowieniami i zasadami
post powania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cen  netto _____________ z  (s ownie z otych _________________________),
powi kszon  o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cen brutto ___________ z
(s ownie z otych ___________________________________________________ ),
zgodnie z za czonym do oferty formularzem cenowym.

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA
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3a. INFORMUJEMY, e wybór naszej oferty b dzie prowadzi  do powstania
u Zamawiaj cego obowi zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
us ug, w zwi zku z tym wskazujemy nazw  (rodzaj) towaru lub us ugi, których dostawa lub
wiadczenie b dzie prowadzi  do jego powstania, oraz wskazujemy ich warto  bez kwoty

podatku1:

            …………………………………………………………………………………………...

            …………………………………………………………………………………………...

4. ZOBOWI ZUJEMY SI  do wykonania zamówienia w terminie do dnia
31.01.2018r.

a) zako czenie robót budowlanych w terminie: do dnia 30.11.2017r.

b) enie wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie dla przedmiotu zamówienia
i wszystkich jego elementów w terminie: do dnia 31.01.2018r.

5. UDZIELIMY gwarancji jako ci na wykonane roboty na okres min. 60 miesi cy, tj. na
okres ……… 2miesi cy. AKCEPTUJEMY okres r kojmi wyd ony na okres gwarancji, tj.
na okres wskazany powy ej, licz c od daty zako czenia odbioru ko cowego przedmiotu
umowy.

6. AKCEPTUJEMY warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

7. UWA AMY SI  za zwi zanych niniejsz  ofert  przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od up ywu terminu sk adania ofert.
Na potwierdzenie powy szego wnie li my wadium w wysoko ci ________________ z ,
w formie _____________________________________ ; wadium nale y zwróci  na rachunek
bankowy nr: _____________________.

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
a) ______________________________________________________________________

(zakres robót/cz  zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcy)

b) ______________________________________________________________________
(zakres robót/cz  zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzy  podwykonawcy)

9. WIADCZAMY, e sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla
potrzeb niniejszego zamówienia jest nast puj cy: _________________________________

_________________________________________________________________________

(wype niaj  jedynie przedsi biorcy sk adaj cy wspóln  ofert  - spó ki cywilne lub konsorcja)

1 Zgodnie z pkt 14.2. Instrukcji dla Wykonawców, nale y wskaza  lub wpisa  „nie dotyczy”.
2 Warto  techniczna - Okres gwarancji winien by  podany w pe nych miesi cach i jest kryterium  oceny ofert – zgodnie z
pkt 14.1.b) Instrukcji  dla Wykonawców.  W przypadku nie okre lenia przez Wykonawc  innego (wi kszego) okresu
gwarancji ni  60 miesi cy Zamawiaj cy uzna, i  Wykonawca udziela 60 miesi cznego okresu gwarancji, w zwi zku z czym
w kryterium Okres gwarancji Wykonawca otrzyma 1 pkt.
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10. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
w wysoko ci 10 % ceny okre lonej w pkt 3 oferty, w nast puj cej formie/formach:

_________________________________________________________________________

11. WIADCZAMY, e: niniejsza oferta oraz wszelkie za czniki do niej s  jawne*/
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach z onych wraz z ofert  na
stronach nr od ____ do ____ zawieraj  informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy
w za czonych do niniejszej oferty wyja nieniach*.

12. WIADCZAMY, e zapoznali my si  z postanowieniami umowy, okre lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi zujemy si , w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsz  ofert , na warunkach okre lonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.

13. WSZELK  KORESPONDENCJ  w sprawie niniejszego post powania nale y
kierowa  na poni szy adres:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

fax ________________________________ , e-mail _______________________________

14. OFERT niniejsz  wraz z za cznikami sk adamy na ___ kolejno ponumerowanych
stronach.

15. ZA CZNIKAMI do niniejszego formularza oferty s :

- wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* niepotrzebne skre li

__________________ dnia __.__.2016 r.

___________________________

                             (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika
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ZA CZNIK NR 1
do Formularza oferty

(piecz  Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Sk adaj c ofert  w post powaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonym na Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty” poni ej
przedstawiam zestawienie warto ci elementów zadania

L.p. Wyszczególnienie elementów Warto  netto PLN

1. 2. 3.
1 Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami programu

funkcjonalno – u ytkowego (PFU) wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru  robót budowlanych (STWiORB), Wykonanie
dwuetapowego Audytu Bezpiecze stwa Ruchu Drogowego oraz uzyskanie
odpowiednich decyzji i uzgodnie  wraz z pe nieniem nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji zadania oraz opracowanie  i zatwierdzenie projektów
podzia ów nieruchomo ci niezb dnych do wydania decyzji ZRID

2 Wybudowanie obiektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty " ze z eniem wniosku o udzielenie
pozwolenia na u ytkowanie dla przedmiotu zamówienia i wszystkich jego
elementów lub/i zawiadomienie o zako czeniu robót budowlanych i wszystkich
jego elementów obj tych decyzj  zezwolenia na realizacj  inwestycji drogowej
lub/ i Pozwoleniem na budow ,

3 Wykonanie oraz monta  tablic informacyjnych (2szt.) wykonanie oraz monta
dwustronnych tablic pami tkowych (2 szt.)

RAZEM

VAT ___. %

OGÓ EM

Uwaga: Warto  pozycji nr 1 nie mo e by  wi ksza ni  5% warto ci wykonania robót
budowlanych, o których mowa w pozycji nr 2.

__________________ dnia __.__.2016 r.
______________________________

      (podpis Wykonawcy/ Pe nomocnika)



Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku                                                                                04/2016/PN/WRI/WPI

43
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

ROZDZIA  IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Program Funkcjonalno – U ytkowy wraz
z za cznikami /oddzielne opracowania/

Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec:
Za cznik nr 1: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
Za cznik nr 2: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 3: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 4: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci gowe;
Za cznik nr 5: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 6: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 7: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 8: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 9: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 10: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 11: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 12: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych;
Za cznik nr 13: Mapa do celów projektowych.
Odcinek B: Rakowiec –Licze:
Za cznik nr 14: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
Za cznik nr 15: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 16: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 17: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodoci gowe;
Za cznik nr 18: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 19: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 20: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 21: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 22: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 23: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 24: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 25: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych,
Za cznik nr 26: Mapa do celów projektowych.
Odcinek C: Licze-Prabuty:
Za cznik nr 27: Koncepcja wielobran owa – drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna;
Za cznik nr 28: Koncepcja wielobran owa – obiekty in ynierskie i mostowe;
Za cznik nr 29: Koncepcja wielobran owa – melioracja i kanalizacja deszczowa;
Za cznik nr 30: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
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wodoci gowe;
Za cznik nr 31: Koncepcja wielobran owa – sanitarna – sie  gazowa;
Za cznik nr 32: Koncepcja wielobran owa – decyzje, uzgodnienie, opinie i warunki

techniczne;
Za cznik nr 33: Koncepcja organizacji ruchu. Analizy i prognozy ruchu oraz ocena BRD
Za cznik nr 34: Inwentaryzacja stanu istniej cego;
Za cznik nr 35: Aneks do Inwentaryzacji stanu istniej cego;
Za cznik nr 36: Inwentaryzacja zieleni;
Za cznik nr 37: Opinia geotechniczna z dokumentacja bada  pod a gruntowego;
Za cznik nr 38: Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Za cznik nr 39: Mapa do celów projektowych.
Odcinek A, B i C:
Za cznik nr 40: Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej;
Za cznik nr 41: Karta informacyjna przedsi wzi cia do wniosku o wydanie decyzji

o rodowiskowych uwarunkowaniach;
Za cznik nr 42: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynno ci zakazanych

wobec gatunków zwierz t obj tych ochron ;
Za cznik nr 43: Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynno ci zakazanych

wobec gatunków dziko  wyst puj cych grzybów obj tych ochron ;
Za cznik nr 44: Raport audytu BRD nr 3.1/2015 projektu infrastruktury drogowej.
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ROZDZIA  V

WWZZÓÓRR UUMMOOWWYY

Za cznik nr 5: Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia;

Za cznik nr 6: Wzór Karty gwarancji jako ci wykonania robót;

Za cznik nr 7 Ogólne za enia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
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UMOWA NR _____________

zawarta w dniu ................... roku w Gda sku
w wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i
wybudowanie obiektu budowlanego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn - Prabuty”, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych, pomi dzy:

Województwem Pomorskim - Zarz dem Dróg Wojewódzkich w Gda sku, 80-877 Gda sk, ul.
Mostowa 11a, NIP …………, REGON ………….,  reprezentowanym przez:

1. __________________________

2. __________________________

zwanym dalej „Zamawiaj cym”

a

__________________________ z siedzib  w ________________, przy
ulicy___________________, NIP _______________, REGON ________________,
zarejestrowanym w __________________ pod numerem __________________, zwanym w
dalszej cz ci Umowy „Wykonawc ”, reprezentowanym przez:

1. __________________________

2. __________________________

„Zamawiaj cy” oraz „Wykonawca” w tre ci  niniejszej  Umowy cznie zwani  s „Stronami”
indywidualnie za „Stron ”.
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§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowi zuje si  zaprojektowa  i zrealizowa  na rzecz Zamawiaj cego roboty
budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegaj ce na .: Rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty” zgodnie z ofert , która stanowi
za cznik nr 1 do niniejszej Umowy, z on  w oparciu o postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyja nieniami (dalej „SIWZ”), która stanowi
za cznik nr  2 do niniejszej Umowy. Oferta Wykonawcy zosta a wybrana przez
Zamawiaj cego, jako najkorzystniejsza w wyniku post powania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy _____.

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej i map do celów projektowych zgodnie  z
zapisami Programu Funkcjonalno – U ytkowego (zwanego dalej PFU), wed ug
obowi zuj cych  w  Polsce  przepisów,  w  szczególno ci  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pó n. zm.) i rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129);

2) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej STWiORB), zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2  wrze nia  2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego;

3) wykonanie dwuetapowego audytu bezpiecze stwa ruchu drogowego;
4) uzyskanie niezb dnych dla prawid owej realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnie

i pozwole  z i od instytucji zewn trznych, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budow  lub/i prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej
(zwanej dalej ZRID) lub/i skutecznego zg oszenia robót budowlanych nie
wymagaj cych pozwolenia na budow ;

5) pe nienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawc
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji okre lonej w ust. 1;

6) wybudowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami
okre lonymi w niniejszej Umowie oraz wynikaj cymi ze stosownych przepisów prawa,
w szczególno ci zgodnie z ustaw  Prawo budowlane, jak równie  oddanie obiektu do

ytkowania.
7) wykonanie i monta  tablic informacyjnych i pami tkowych.

3. Wykonawca potwierdza, i  przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu
nale ytej staranno ci, mia  mo liwo  zweryfikowania udost pnionych przez
Zamawiaj cego danych, PFU, oraz innych informacji przedstawianych przez
Zamawiaj cego  maj cych  wp yw  na  proces  projektowy  i  budowlany.  W  zwi zku  z  tym
Wykonawca o wiadcza, e informacje, które uzyska  lub które przy dochowaniu nale ytej
staranno ci móg  uzyska  w toku takiej weryfikacji nie b  stanowi y podstawy do
kierowania roszcze  wobec Zamawiaj cego.
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4. Wykonawca jest zobowi zany, za wynagrodzeniem rycza towym okre lonym w § 9, do
wykonania z nale yt  staranno ci  wszelkich robót, us ug i czynno ci niezb dnych dla
zrealizowania przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiaj cemu obiektu
budowlanego, który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do u ytkowania.

5. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  roboty, us ugi i czynno ci, sk adaj ce si  na
przedmiot Umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiaj cego harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi za cznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. W przypadku wyst pienia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowi zany
jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust.  5,
o zmiany, które wyst pi y w okresie rozliczeniowym i przed enia go do zatwierdzenia
Zamawiaj cemu.

7. Wykonawca zobowi zuje si  zaktualizowa  harmonogram rzeczowo-finansowy na
wykonanie robót, us ugi i czynno ci sk adaj ce si  na przedmiot Umowy, w oparciu o
projekt wykonawczy i budowlany, o którym mowa w ust.  5,  i  przed  go  do
zatwierdzenia Zamawiaj cemu 7 dni przez przekazaniem placu budowy.

8. W przypadku zmiany post pu robót budowlanych, które wyst pi y w okresie
rozliczeniowym i na wezwanie Zamawiaj cego, Wykonawca zobowi zany jest do
uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 5  i
przed enia go do zatwierdzenia Zamawiaj cemu.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 31 stycze  2018 r., w tym:

1) zako czenie robót budowlanych w terminie nie pó niej ni  do dnia 30 listopada
2017r.,

2. Termin,  o  którym  mowa  w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac
projektowych i zwi zane z tym uzyskanie wszystkich niezb dnych opinii, uzgodnie ,
zatwierdze , decyzji itp., uzyskania decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budow  lub/i  je li
zajdzie taka konieczno  skutecznego zg oszenia robót niewymagaj cych pozwolenia na
budow  oraz wykonanie robót budowlanych, skutecznego zg oszenia zako czenia robót
do Nadzoru Budowlanego lub/i w razie koniczno ci z enie wniosku o udzielenie
pozwolenia na u ytkowanie dla inwestycji okre lonej w § 1 ust. 1.

3. Rozpocz cie robót okre lonych w § 1, ustala si  na dzie  przekazania Wykonawcy terenu
budowy,  co  nast pi  w  okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych
decyzji administracyjnych pozwalaj cych na rozpocz cie robót budowlanych.

4. Zamawiaj cy nie przeka e terenu budowy do czasu przed enia przez Wykonawc
dokumentów, o których mowa w §  4  ust.  5  i  §  5  ust.  3. Opó nienie w przed eniu
dokumentów b dzie traktowane jako powsta e z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie
mo e stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót.
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5. Za termin zako czenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uwa a si  dat  pisemnego
zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego robót, potwierdzonej
wpisem w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru/ KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO,  o  ile  czynno ci  odbioru  ko cowego  nie  zostan  wstrzymane  przez
Zamawiaj cego z powodów, o których mowa w § 13 ust.  5. W przypadku wstrzymania
przez Zamawiaj cego czynno ci odbioru ko cowego za termin zako czenia robót
uwa  si  b dzie dat  wznowienia czynno ci odbioru, po których zako czeniu zostanie
podpisany protokó  odbioru ko cowego.

Czynno  potwierdzenia zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego
robót przez KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO w uzasadnionych
przypadkach mo e by  wykonana przez upe nomocnionego przedstawiciela
Zamawiaj cego. Potwierdzenie gotowo ci do odbioru winno nast pi  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia gotowo ci do odbioru ko cowego przez Wykonawc .

6. W przypadku wyst pienia okoliczno ci niezale nych od Wykonawcy i nie zawinionych
przez  niego,  w  tym  okoliczno ci,  o  których  mowa  w § 11 i § 20, skutkuj cych
niemo no ci  dotrzymania  terminu  okre lonego  w ust. 1, termin  ten  mo e  ulec
przed eniu, nie wi cej jednak ni  o czas trwania tych okoliczno ci i usuwania ich
skutków.

7. Podstaw  do dania przez Wykonawc  zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy
 stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ci gu 3 dni roboczych, licz c od

daty zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 6.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ CEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiaj cy ustanawia KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO,
pe ni cego równie  funkcj IN YNIERA KONTRAKTU w osobie ______________
posiadaj cego uprawnienia budowlane w zakresie __________________, powierza mu
czynno ci okre lone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie _________________,
posiadaj cego uprawnienia budowlane w zakresie ___________________ oraz
PROJEKTANTA bran y drogowej w osobie _____________, posiadaj cego uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie____________.

3. Wszelk  korespondencj  skierowan  przez ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU/
KOORDYNATOR  ZESPO U  NADZORU  INWESTORSKIEGO  do  Wykonawcy  uznaje  si  za
prawid owo i skutecznie dor czon , je eli b dzie z ona w siedzibie/biurze budowy
Wykonawcy,  u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH, lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4

OBOWI ZKI WYKONAWCY
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1. Najpó niej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiaj cy nieodp atnie przeka e
Wykonawcy Dziennik budowy.

2.  Wykonawca ma obowi zek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowi zuj cymi w
tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wszyscy pracownicy na
terenie budowy winni by  ubrani i wyposa eni w odzie  ochronn  zgodnie z
wymaganiami przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca ma obowi zek
utrzymywa  oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nale ytym
stanie technicznym, jak i wprowadza  dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych s b lub ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU.

3. Wykonawca nie dopu ci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy osób
nietrze wych lub b cych pod wp ywem rodków odurzaj cych.

4. Wykonawca b dzie ka dorazowo powiadamia ZAMAWIAJ CEGO i INSPEKTORA NADZORU/
KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO telefonicznie i pisemnie o
wypadkach, a tak e szkodach na maj tku Zamawiaj cego w momencie nast pienia tego
rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowi zek, najpó niej do dnia przekazania terenu budowy, o którym
mowa w § 2 ust. 3 sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie
budowy z uwzgl dnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia
robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyska  jego
zatwierdzona z Zamawiaj cym/INSPEKTOREM NADZORU/ KOORDYNATOREM ZESPO U
NADZORU INWESTORSKIEGO .

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje ponadto:

a) pe  obs ug  geodezyjn  budowy, w tym min : map  zasadnicz , zatwierdzona map
powykonawcz

b) wszelkie badania i pomiary wynikaj ce z zapisów dokumentacji projektowej
i STWiORB, niezb dne do wykonania kompletnego dzie a budowlanego i przekazania
go Zamawiaj cemu w celu uzyskania przez Zamawiaj cego administracyjnej decyzji
zezwalaj cej na u ytkowanie wykonanych obiektów zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiaj cego/INSPEKTORA NADZORU bada  sprawdzaj cych,
które nie potwierdz  osi gni cia wymaganych parametrów okre lonych w dokumentacji
projektowej i STWiORB koszt wykonania tych bada  poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca, niezale nie od wykonywanych zada , przyjmuje pe  odpowiedzialno  za:

a) przyj ty  teren  budowy  do  dnia  protokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy   przez
Zamawiaj cego jego ca ci,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynacj  tych robót,
c) informowanie ZAMAWIAJ CEGO i INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA ZESPO U

NADZORU INWESTORSKIEGO o konieczno ci wykonania robót zamiennych i
dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a, lit. b i ust. 3 w ci gu 3 dni
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roboczych od daty stwierdzenia konieczno ci ich wykonania,
d) bie ce i chronologiczne prowadzenie pe nej dokumentacji budowy, w szczególno ci

Dziennika Budowy oraz ksi ki obmiaru (lub RKR) wykonanych i odebranych robót,
e) utrzymanie  terenu budowy w tym utrzymanie zimowe, oznakowania terenu budowy,

w tym oznakowania obowi zuj cego w czasie wykonania robót,
f) wykonanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej oraz uzyskanie

wszystkich niezb dnych uzgodnie  i pozwole ,
g) skutki finansowe jakichkolwiek b dów wyst puj cych w dokumentacji projektowej

obci aj  Wykonawc .

h) Wady w wykonaniu przedmiotu umowy

§ 5

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowi zuje si  w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia
odpowiednich umów ubezpieczenia z tytu u szkód, które mog  zaistnie  w zwi zku z
okre lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno ci cywilnej na czas realizacji
robót obj tych umow , tj. do dnia odbioru ko cowego tych robót.

2. Ubezpieczeniu podlegaj  w szczególno ci:

1) roboty obj te Umow :
a) ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  projektowych,  budowy  i  monta u  (Car/Ear  -

ubezpieczenie mienia inwestycji);
b) ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u prowadzenia dzia alno ci i

posiadanego mienia w zwi zku z realizacj  inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC
dedykowane);

c) ubezpieczenie sprz tu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprz tu
budowlanego)

Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o okres od przekazania placu budowy
do czasu podpisania protoko u odbioru ko cowego, w którym nie stwierdzono wad
lub usterek b  momentu, w którym usuni to wszelkie stwierdzone wady lub
usterki - od wszelkich szkód/kosztów, które mog  powsta  w czasie i/lub w zwi zku
z realizacj  inwestycji, na sum  nie ni sz  od pe nego kosztu odtworzenia (w
minimalnym zakresie na sum  nie ni sz  ni  pe na warto  Umowy wraz z VAT).
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o równie  w okresie trwania
odpowiedzialno ci gwarancyjnej / z tytu u r kojmi za wady, za wyj tkiem
ubezpieczenia sprz tu budowlanego Wykonawcy (CPM), którego okres musi si
pokrywa  z okresem realizacji Umowy.

2) prace i us ugi projektowe oraz prace i us ugi im towarzysz ce wynikaj ce z realizacji
Umowy - ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej projektanta, in yniera (PI -
ubezpieczenia OC projektanta) na sum  gwarancyjn nie ni sz  ni  30% ca kowitej
warto ci przedmiotu umowy  tj. ……………..z na jedno i wszystkie zdarzenia.
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o od dnia przyst pienia do
wykonywania czynno ci projektowych, jednak nie pó niej ni  od dnia zawarcia
Umowy i b dzie trwa  do czasu wykonywania wszelkich prac/us ug projektowych
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zwi zanych z realizacj  Umowy. Ubezpieczenie b dzie obowi zywa o równie  w
okresie trwania odpowiedzialno ci gwarancyjnej / z tytu u r kojmi za wady.

3) odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych wypadków
dotycz ce pracowników i osób trzecich, a powsta e w zwi zku realizacj  przedmiotu
umowy, w tym tak e ruchem pojazdów mechanicznych - ubezpieczenia
obowi zkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowi zkowe) - na sum
gwarancyjn  nie ni sz  ni  nie ni sz  ni  100% ca kowitej warto ci przedmiotu
umowy, tj. ……………..z .
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o okres od podpisania niniejszej
Umowy do czasu podpisania protoko u odbioru ko cowego, w którym nie
stwierdzono wad lub usterek, b  momentu, w którym usuni to wszelkie
stwierdzone wady lub usterki.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaj  akceptacji Zamawiaj cego.

4. Wykonawca:

1) jest zobowi zany w ci gu 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy,
przedstawia  Zamawiaj cemu dowód zap aty sk adki oraz polis  z tytu u zawarcia
powy szej umowy ubezpieczenia;

2) jest zobowi zany utrzymywa  ubezpieczenie na kwoty nie ni sze ni  wskazane w ust.
2, przez ca y okres wykonywania Umowy;

3) jest zobowi zany przedstawia  Zamawiaj cemu dowód zap aty sk adki z tytu u
zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy, przed up ywem terminu obowi zywania
poprzedniego.

5. Ubezpieczonymi s  wszystkie podmioty zwi zane z wykonaniem i realizacj  Umowy.

6. Wykonawca dokona wymaganych ubezpiecze  w firmach ubezpieczeniowych
zarejestrowanych i posiadaj cych jednostki organizacyjne w Polsce, b cych zdolnymi
do obs ugi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki
prowadz ce dzia alno  na terytorium RP.

7. Wykonawca zobowi zany jest w terminie 14 dni po zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiaj cemu pe nej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie si
projekty umów ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzaj cej spe nienie
okre lonych w niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiaj cy
uprawniony jest do weryfikacji przes anej dokumentacji. W przypadku, w którym
przes ane dokumenty nie spe niaj  wymogów ubezpieczeniowych Zamawiaj cy
wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przes anie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Je eli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie b  nadal spe nia y wymogów
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiaj cy przejmuje gesti
ubezpieczeniow  w zakresie wymaganych ubezpiecze , na koszt Wykonawcy, który nie
wywi za  si  ze zobowi za  w tym zakresie. Oznacza to przej cie obowi zku
przygotowania i wdro enia polisy ubezpieczenia wymaganych Umow . W tym
przypadku Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu (pe nomocnikowi Zamawiaj cego)
jednorazowego pe nomocnictwa do przygotowania i wdro enia polis, w których
„Ubezpieczaj cym” (p atnikiem sk adki) pozostanie Wykonawca. W ka dym innym
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przypadku uznaje si , e pe nomocnictwo okre lone w zdaniu poprzednim wynika
wprost z podpisanej Umowy.

8. Niezale nie od powy szego Zamawiaj cy ma prawo naliczy  Wykonawcy kar  umown
w kwocie stanowi cej równowarto  10% (dziesi ciu procent) sk adki za polis
ubezpieczeniow  przedstawion  przez Wykonawc , w przypadku, w którym dojdzie do
przej cia gestii ubezpieczeniowej na skutek braku spe nienia wymogów
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie lub naruszenia przez Wykonawc  ww.
postanowie  dotycz cych udzielenia pe nomocnictwa. Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo do innego sposobu rozliczenia p atno ci wobec Ubezpieczyciela za przej te polisy,
w tym poprzez potr cenie z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku akceptacji polis
przez Zamawiaj cego Wykonawca niezw ocznie (tj. nie pó niej ni  w ci gu 7 dni) od dnia
akceptacji przed y dowody p atno ci Zamawiaj cemu, potwierdzaj ce zap acenia ca ej
sk adki.

9. adne  prace,  roboty  i  inne  czynno ci  zwi zane  z  realizacj  niniejszej  Umowy  nie  mog
by  rozpocz te przed przedstawieniem Zamawiaj cemu przez Wykonawc
zaakceptowanych  (tj.:  spe niaj cych  wymogi  Umowy)  kopii  polis  i  potwierdze  zap aty
sk adek ubezpieczeniowych.

10. Wykonawca jest zobowi zany do niezw ocznego usuni cia, w ramach wynagrodzenia
umownego, wszelkich szkód powsta ych w zwi zku z realizacj  niniejszej Umowy (w tym
na rzecz osób trzecich).

§ 6

MATERIA Y DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy winien by  wykonany z materia ów oraz urz dze  dostarczonych
przez Wykonawc . Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materia y i
urz dzenia, okre lone, co do rodzaju, standardu i ilo ci w dokumentacji projektowej
i STWiORB, oraz ponosi za nie pe  odpowiedzialno .

2. Wykonawca ma obowi zek umo liwi  prowadzenie czynno ci s bowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub
innymi aktami prawnymi, jak i osobom upowa nionym przez Zamawiaj cego, w tym
pracownikom Zamawiaj cego. Wykonawca ma równie  obowi zek udost pnia  im dane,
 informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okre lonym w tych aktach prawnych.

3. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania Umowy przy u yciu narz dzi i urz dze
wskazanych w ofercie. Zmiana narz dzi i urz dze  wskazanych w ofercie w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez Wykonawc  na
pi mie i zaakceptowana przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  w
terminie 7 dni roboczych od dnia jej zg oszenia, ale wy cznie wtedy, gdy parametry
zamiennych narz dzi i urz dze  b  takie same lub wy sze od parametrów
wymaganych w SIWZ.

4. Wykonawca powinien przed  Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa w
ust. 3 nie pó niej ni 10 dni roboczych przed planowan  zmian . Ka da przerwa w
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realizacji przedmiotu umowy wynikaj ca z braku narz dzi i urz dze  bez wzgl du na czas
jej trwania b dzie traktowana jako przerwa powsta a z winy Wykonawcy i nie mo e
stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót.

§ 7

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowi zany jest zapewni  wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby
posiadaj ce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w
tym osoby wskazane w ofercie Wykonawcy przypisane do odpowiednich specjalno ci
bran owych.

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przed y Zamawiaj cemu kopie uprawnie
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kopie dokumentów potwierdzaj cych przynale no  do w ciwej okr gowej Izby
In ynierów Budownictwa lub inne równowa ne dokumenty, osób wskazanych w ofercie

3. Wykonawca nie pó niej ni  7 dni przed przekazaniem placu budowy przed
Zamawiaj cemu o wiadczenie o podj ciu obowi zków kierownika budowy i kierowników
robót bran owych wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ustawie – Prawo
budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym osób wskazanych w
ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich bran  wchodz cych w sk ad zadania
do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

4. Z wyj tkiem przypadków zaakceptowanych uprzednio na pi mie przez Zamawiaj cego,
nie b dzie adnych zmian, co do sk adu personelu Wykonawcy, przy czym ewentualna
odmowa wyra enia zgody na zmian  sk adu, powinna zosta  uzasadniona na pi mie
przez Zamawiaj cego.

5. Wykonawca przed y Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa w ust. 3, i 4
nie pó niej ni  7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikaj ca z braku personelu

dzie traktowana jako przerwa wynik a z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie mo e
stanowi  podstawy do wyd enia terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 3.

6. Zamawiaj cy zaakceptuje zmian  personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy
wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie nowych osób b  takie same lub
wy sze od kwalifikacji i do wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiaj cy zaakceptuje zmian , o której mowa w ust. 3 i 4 w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie
wymaga aneksu do Umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj cego, do wykonania Umowy innych osób ni
wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzed enie Zamawiaj cemu kopii dokumentów, o
których mowa w ust. 1, stanowi podstaw  do odst pienia od Umowy przez
Zamawiaj cego z winy Wykonawcy.
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9. Je eli Wykonawca powe mie wiadomo , e którykolwiek cz onek personelu zosta
skazany prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo pope nione w celu osi gni cia
korzy ci maj tkowej lub na mocy, którego zosta  orzeczony zakaz zajmowania
okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu lub prowadzenia okre lonej
dzia alno ci  gospodarczej  –  niezw ocznie  zawiadomi  na  pi mie  o  tym  fakcie
Zamawiaj cego, jednocze nie przedstawiaj c Zamawiaj cemu do akceptacji inn  osob  o
tych samych lub wy szych kwalifikacjach i do wiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
okre lonymi  w  SIWZ  i  o  zgod  na  tak  zmian  wyst pi  w  formie  pisemnej  do
Zamawiaj cego.

10. W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiaj cy wyrazi zgod  na wymian  personelu na
zaproponowany przez Wykonawc , o ile wskazana osoba spe nia wymogi dotycz ce
kwalifikacji.

11. Wykonawcy nie przys uguje roszczenie o zwrot kosztów wynikaj cych bezpo rednio lub
po rednio z usuni cia lub wymiany personelu.

§ 8

PODWYKONAWCY

1. Zamawiaj cy ustanawia nast puj ce wymagania dotycz ce umowy o podwykonawstwo:

1) Termin zap aty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
mo e by  d szy ni  30 dni od dnia dor czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj cych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, us ugi lub roboty
budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wy cznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub us ug, które stanowi  cz ci zamówienia
okre lonego Umow  zawart  pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc ;

3) Wyp ata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane b ce przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyj ty w Umowie dla Wykonawcy, b dzie
nast powa  w cz ciach, na podstawie robót wykonanych w okresie rozliczeniowym
przez Podwykonawc  lub dalszego Podwykonawc ;

4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre lone, na co
najmniej takim poziomie, jako ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  i powinno odpowiada  stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre lonym w Programie Funkcjonalno – U ytkowym;

5) Okres odpowiedzialno ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie b dzie krótszy od okresu
odpowiedzialno ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj cego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza  si  posiadaniem wiedzy i
do wiadczenia odpowiadaj cych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
do wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwi zku z realizacj  Umowy;
dysponowa  personelem i sprz tem, gwarantuj cym prawid owe wykonanie
podzleconej cz ci  przedmiotu Umowy;
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s  zobowi zani do przedstawiania
Zamawiaj cemu na jego danie dokumentów, o wiadcze  i wyja nie  dotycz cych
realizacji umowy o podwykonawstwo (orygina y lub kserokopie dokumentów
po wiadczone za zgodno  z orygina em przez Podwykonawc  lub dalszego
Podwykonawc );

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowi zani s  do przestrzegania zakazu
udzia u (tj. zatrudniania) etatowych pracowników Zamawiaj cego w realizacji zada
obj tych Umow  zawart  pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc .

2. Wykonawca podzleci wy cznie prace lub roboty polegaj ce na:

1)  ______________
2)  ______________

3. Pozosta e roboty Wykonawca wykona si ami w asnego przedsi biorstwa.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawc  lub dalszym Podwykonawc
robót budowlanych wymaga ka dorazowej zgody Zamawiaj cego. W zwi zku z
powy szym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót zamierzaj cy zawrze
umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane (b
dokona  zmiany w takiej umowie) obowi zany jest do przed enia Zamawiaj cemu
projektu tej umowy (a tak e projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy na zawarcie
umowy  o  podwykonawstwo  o  tre ci  zgodnej  z  projektem  umowy  (b  zgod  na
zmian  tej umowy). Przed ony projekt umowy o podwykonawstwo (b  projekt
jej zmiany) musi by  zgodny z obowi zuj cymi przepisami prawnymi, w
szczególno ci za  z ustaw  Prawo zamówie  publicznych;

2) Zamawiaj cemu przys uguje prawo zg oszenia pisemnych zastrze  do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a tak e projektu jej zmiany)
w  szczególno ci  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  art.  143  b  ust.  3  ustawy  Prawo
zamówie  publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej e
umowy (projektu jej zmiany). Niezg oszenie przez Zamawiaj cego pisemnych
zastrze  do przed onego projektu umowy o podwykonawstwo (a tak e do
projektu jej zmiany) w tym terminie uwa ane b dzie za akceptacj  projektu umowy
przez Zamawiaj cego;

3) W przypadku zg oszenia przez Zamawiaj cego zastrze  do projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 -dniowy termin, o którym mowa
powy ej liczy si  na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed y Zamawiaj cemu
po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo
(b  jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiaj cemu przys uguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tej e umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa
w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tej e umowy (projektu jej zmiany). Niezg oszenie przez
Zamawiaj cego pisemnego sprzeciwu do tej e umowy o podwykonawstwo
(projektu  jej  zmiany)  w  tym  terminie  uwa ane  b dzie  za  akceptacj  tej e  umowy
(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiaj cego.
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5. Procedur  okre lon  w ust. 4 stosuje si  równie  do wszelkich zmian do umów mi dzy
Wykonawc  a Podwykonawc  oraz do umów z dalszymi Podwykonawcami, jak równie
do zmian do tych umów. Niewype nienie przez Wykonawc  obowi zków okre lonych
powy ej stanowi podstaw  do natychmiastowego dania od Wykonawcy usuni cia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnie  Zamawiaj cego okre lonych w Umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowi zany jest przed
Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  s  dostawy  lub  us ugi,  w  terminie  7  dni  od  jej
zawarcia w przypadku, gdy warto  takiej umowy b dzie wi ksza ni  0,5% warto ci
Umowy, w ka dym za  przypadku gdy b dzie to warto  wi ksza ni  50.000 PLN.
Przed ona umowa o podwykonawstwo (b  projekt jej zmiany) musi by  zgodny z
obowi zuj cymi przepisami prawnymi, w szczególno ci za  z ustaw  Prawo zamówie
publicznych.

7. Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie lub zmian  Podwykonawcy robót, z
zastrze eniem, e w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie którego
zasobów Wykonawca wykaza  spe nienie warunków udzia u w post powaniu, nowy
Podwykonawca dysponuje co najmniej potencja em podmiotu zast powanego, w
zakresie, w jakim podlega  badaniu na etapie oceny spe nienia warunków udzia u w
post powaniu.

8. Zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawców, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mo liwa, o ile jest to konieczne dla
prawid owej realizacji przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowie  niniejszego
paragrafu.

9. Wykonawca powiadomi KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO o
zamierzonej dacie rozpocz cia pracy ka dego Podwykonawcy i o rozpocz ciu takiej pracy
na placu budowy.

10. Wykonawca b dzie w pe ni odpowiedzialny za dzia ania, zaniechania lub uchybienia
ka dego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, us ugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to by y dzia ania lub uchybienia Wykonawcy.

11. W ci gu 30 dni od daty zap acenia Wykonawcy za dan  cz  prac lub robót Wykonawca
przed y Zamawiaj cemu o wiadczenia Podwykonawców oraz dalszych
Podwykonawców,  o  których  mowa  w  art.  143  c  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówie
publicznych, bior cych udzia  w realizacji odebranych i po wiadczonych do zap aty w
fakturze przez przedstawiciela Zamawiaj cego, e ich roszczenia za wykonanie
podzleconych prac lub robót zosta y uregulowane, wraz z dowodami zap aty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których
mowa  w  art.  143  c  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówie  publicznych,  bior cym  udzia  w
realizacji odebranych prac lub robót, pod rygorem wstrzymania zap aty nast pnych
cz ci nale nego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki*) w cz ci równej sumie
kwot wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty.
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12. Je eli zatwierdzony przez Zamawiaj cego zgodnie z Umow  Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) b  zg oszony dostawca lub us ugodawca wyst pi do Zamawiaj cego z

wiadczeniem, e Wykonawca nie dokonuje p atno ci za wykonane prace lub roboty,
które zosta y odebrane i po wiadczone do zap aty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiaj cego, us ugi lub dostawy i udokumentuje zasadno  takiego dania to
Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dor czenia
takiego powiadomienia dowodów, e:

1) sumy nale ne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nale ne dostawcy lub us ugodawcy, zosta y zap acone;

2) zobowi zanie do zap aty wygas o w inny sposób ni  poprzez zap at ;
3) zobowi zania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie s  wymagalne;
4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zosta y zg oszone roszczenia

zwi zane z niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem przez niego Umowy.
13. Je eli,  po  takim  wezwaniu,  Wykonawca  nie  dostarczy  dowodów,  e  sumy  nale ne

Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy zosta y
zap acone albo, e zobowi zanie do zap aty wygas o, wówczas Zamawiaj cy, z
zastrze eniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych, po
potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiaj cego zap aci na rzecz
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy nale
kwot . Zap ata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi dzy
Wykonawc  a Zamawiaj cym. Zamawiaj cy po zap aceniu nale no ci bezpo rednio dla
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy b dzie mia
prawo skorzysta  z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy do tej kwoty, b
potr ci  kwot  równ  tej nale no ci z wierzytelno ci Wykonawcy wzgl dem
Zamawiaj cego. Po dokonaniu zap aty przez Zamawiaj cego na rzecz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie b dzie uprawniony do powo ywania si
wobec Zamawiaj cego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy), o których Zamawiaj cy nie zosta  poinformowany przez Wykonawc  w
terminie 7 dni po dor czeniu wezwania opisanego powy ej.

14. Je eli zaistniej  zasadnicze w tpliwo ci Zamawiaj cego odno nie zasadno ci lub
wysoko ci  nale nej  zap aty  albo  te  podmiotu,  któremu  p atno  si  nale y,
Zamawiaj cemu przys ugiwa o b dzie prawo z enia do depozytu s dowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy),
dostawcy lub us ugodawcy. Po z eniu do depozytu s dowego b dzie mia  prawo
potr ci  kwot  równ  kwocie z onej do depozytu s dowego z wierzytelno ci
Wykonawcy wzgl dem Zamawiaj cego.

15. W przypadku, gdy Zamawiaj cy zap aci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
jak kolwiek kwot  z tytu u solidarnej odpowiedzialno ci przewidzianej w art. 6471 i nast.
K.c., Zamawiaj cy b dzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgl dem
Wykonawcy w pe nej wysoko ci, tj. obejmuj cej zap acon  nale no  g ówn  oraz
wszelkie inne koszty , w tym min. : odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

16. Zamawiaj cy  mo e  da  od  Wykonawcy  zmiany  albo  odsuni cia  Podwykonawcy  i/lub
dalszego Podwykonawcy, je eli sprz t techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie spe niaj  warunków lub wymaga ,
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okre lonych w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9

WYNAGRODZENIE

1. Z tytu u nale ytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiaj cy
zap aci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ustalone na kwot ___________ z  bez VAT
(s ownie: _________________ z otych), powi kszon  o podatek VAT w kwocie
______________ z  (s ownie: _________________ z otych), co stanowi kwot
_____________ z cznie z VAT (s ownie: _________________ z otych).

2. Wynagrodzenie okre lone w ust. 1 stanowi  b dzie rycza towe wynagrodzenie
ostateczne i niezmienne do zako czenia wykonania przedmiotu Umowy z zastrze eniem
postanowie  § 20. Oznacza to, e Wykonawca, poza przypadkami tam wyra nie
okre lonymi, nie mo e da  jego podwy szenia, chocia by w czasie zawarcia Umowy nie
mo na by o przewidzie  rozmiaru lub kosztu prac, innych czynno ci lub praw koniecznych
do zgodnego z umow  wykonania ca ci przedsi wzi cia opisanego w Programie
Funkcjonalno – U ytkowym.

3. Wynagrodzenie rycza towe, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pokrywa równie
warto  robót, materia ów i wyposa enia w odniesieniu do robót, materia ów i
wyposa enia, które nie zosta o wprost wyszczególnione i wykazane w dokumentacji
projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a tak e wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwi zku z wykonywaniem robót, jak równie
wszystkie koszty po rednio zwi zane z realizacj  przedmiotu Umowy, w szczególno ci za
roboty i wiadczenia komplementarnie zwi zane z realizacj  przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zapewnia, e podstaw  kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawc  by o
m.in. ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z SIWZ wraz  z  dokumentacj
przetargow , na podstawie której Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokona
szczegó owego oszacowania prac i materia ów potrzebnych do kompleksowego
wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, e je eli w swych kalkulacjach
cenowych nie przewidzia  wykonania robót lub wiadcze , bez których przedmiot
Umowy nie spe nia by wymaga  wynikaj cych z niniejszej Umowy, to wykona takie
roboty lub wiadczenia na w asny koszt.

5. Wykonawca zapewnia, e przed zawarciem Umowy sprawdzi  warunki lokalne dotycz ce
terenu robót, przeprowadzi  profesjonalne badania gruntowe, zweryfikowa  warunki
pracy na budowie i okoliczno ci te uwzgl dni  przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy
okre lonego w Umowie, a ponadto Wykonawca o wiadcza, e uzyska  informacje i dane,
jakie mog  mie  wp yw na ocen  ryzyk i okoliczno ci wykonania przedmiotu Umowy.

§ 10

ROZLICZENIA I P ATNO CI

1. Wynagrodzenie okre lone w § 9 za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w
§1, rozliczane b dzie nie cz ciej ni  raz w miesi cu. Wynagrodzenie rozliczane b dzie
fakturami przej ciowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu zamówienia uj te
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie sporz dzonego przez
Wykonawc  Zestawienia warto ci wykonanych robót w oparciu o dokumenty, o których
mowa w § 4 ust. 8 lit. d. Zestawienie warto ci wykonanych robót musi by  sprawdzone
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i zaakceptowane przez KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO i
odpowiedniego dla danej bran y INSPEKTORA NADZORU, oraz zatwierdzone przez
Zamawiaj cego przed wystawieniem faktury/faktur.

Zestawienie warto ci wykonanych robót winno by  sporz dzone przez Wykonawc
narastaj co, a warto  wykonanych elementów robót ma by  pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

2. Do momentu odbioru ko cowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone cznie fakturami przej ciowymi, o których mowa w ust. 1, nie mo e
przekroczy  90% wynagrodzenia umownego okre lonego w § 9 ust. 1. Zamawiaj cy
dopuszcza z enie faktury przej ciowej za wykonanie dokumentacji projektowej na
kwot  netto nie wi ksz , ni  90 % warto ci wynagrodzenia umownego netto za
wykonanie dokumentacji projektowej okre lonego w Formularzu cenowym oferty
Wykonawcy.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nast pi na podstawie
faktury/faktur ko cowej/ych, wystawionej/ych przez Wykonawc  nie pó niej ni  w ci gu
30 dni od daty odbioru ko cowego robót, w oparciu o protokó  ko cowego odbioru
przedmiotu Umowy, na kwot  ustalon  w zestawieniu warto ci wykonanych elementów
do momentu robót. Zestawienie winno by  sporz dzone przez Wykonawc  narastaj co,
a warto  wykonanych elementów robót ma by  pomniejszona o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto ci wykonanych robót musi by
sprawdzone i zaakceptowane przez KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO i odpowiedniego dla danej bran y INSPEKTORA NADZORU, oraz
zatwierdzone przez Zamawiaj cego.

4. Wraz z faktur  ko cow  Wykonawca przedstawi o wiadczenie, w którym:

a) wymieni zaleg ci w wyp acie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców  wraz  z  okre leniem  przyczyn  powstania  tych  zaleg ci  i  ich
wysoko  oraz zasadno  odsetek za opó nienie zap aty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów
wymagalno ci,

c) okre li kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na okres gwarancji lub r kojmi wraz z podaniem terminów
wymagalno ci.

5. W przypadkach istnienia kwot okre lonych w ust. 4 lit. a i b, rozliczenie ko cowe (w
cz ci odpowiadaj cej powy szym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zaleg ci w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytu u
wyp aty wynagrodzenia. W przypadku w tpliwo ci Zamawiaj cy mo e za da  dowodów
potwierdzaj cych  o wiadczenie Wykonawcy, w okre lonej przez siebie formie. Powy sze
odnosi si  odpowiednio do rozlicze  cz ciowych w trakcie realizacji Umowy.

6. Zamawiaj cy, z zastrze eniem ust.  4  lit.  a  i  b ma obowi zek zap aty faktury, o której
mowa  w ust.  1, w terminie do 30 dni licz c od daty jej dor czenia Zamawiaj cemu. Za
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dat  zap aty nale no ci wynikaj cej z faktur uwa  si  b dzie dat  obci enia rachunku
bankowego Zamawiaj cego.

7. Zap aty nale no ci z tytu u wystawionych faktur b  dokonywane przez Zamawiaj cego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek/i
bankowy/e podwykonawcy/ów wskazany/e w dyspozycji zap aty sporz dzonej przez
Wykonawc .

8. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej 583-25-90-397 oraz upowa nia Wykonawc  do wystawiania
faktur bez podpisu Zamawiaj cego.

§ 11

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prób, bada , sprawdze , przegl dów, pomiarów
i odbiorów niezb dnych do przekazania do u ytkowania obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi instalacjami, urz dzeniami oraz sieciami, w tym bada  wykonywanych przez
Urz d Dozoru Technicznego.

2. Zamawiaj cy ma prawo, je eli jest to niezb dne do wykonania przedmiotu Umowy,
poleca  Wykonawcy na pi mie:

a) wykonanie robót wynikaj cych z projektu budowlanego i wykonawczego lub/i
wynikaj cych z zasad wiedzy technicznej,

b) wykonania rozwi za  zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

c) dokonania zmiany kolejno ci wykonania robót okre lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowi zek wykona  ka de z powy szych polece .

3. W sytuacji zaistnienia, niemo liwej wcze niej do przewidzenia i obiektywnie
uzasadnionej, konieczno ci wykonania robót nieobj tych niniejsz  Umow , których
oddzielenie od zamówienia podstawowego wymaga oby, z przyczyn technicznych lub
gospodarczych, poniesienia niewspó miernie wysokich kosztów, lub od których
wykonania jest uzale nione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie
stwierdzone w protokole konieczno ci, Zamawiaj cy mo e zleci  ich wykonanie
Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odr bnej umowy.

§ 12

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

Wydane  przez  Zamawiaj cego  polecenia,  o  których  mowa  w  §  11  ust.  2,  nie  uniewa niaj
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polece  mog  stanowi  podstaw  do zmiany
-  na  wniosek  Wykonawcy  –  terminu  zako czenia  robót,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.1.
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Polecenia te nie stanowi  podstawy do zmiany wynagrodzenia umownego.

§ 13

ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonane prace i roboty podlega  b  odbiorom zgodnie z warunkami okre lonymi w
PFU oraz Umowie.

2. Stosowane b  mi dzy innymi nast puj ce odbiory robót: odbiory robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu/ odbiory techniczne/ odbiory cz ciowe/ odbiory eksploatacyjne/
odbiory cz ciowe z przekazaniem do eksploatacji/ odbiór ko cowy/ odbiór
pogwarancyjny (ostateczny)/ odbiory potwierdzaj ce usuni cie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu/ odbioru technicznego/
odbioru cz ciowe/ odbioru eksploatacyjnego/ odbioru cz ciowe z przekazaniem do
eksploatacji nie wy cza mo liwo ci zg aszania zastrze  nienale ytego wykonania
Umowy na etapie odbioru ko cowego.

4. Dopuszcza si  mo liwo  pomini cia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy
poszczególnych spo ród okre lonych w Umowie odbiorów, wówczas czynno ci obj te
takim odbiorem musz  by  dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze
zdefiniowanych wy ej odbiorów, najpó niej podczas odbioru ko cowego.

5. Gotowo  do odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Wykonawca
(KIEROWNIK BUDOWY) b dzie zg asza  Zamawiaj cemu / Inspektorowi Nadzoru/
KOORDYNATOROWI ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO wpisem w Dzienniku
budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowi zek przyst pi  do odbioru tych robót
w terminie 3 dni roboczych od daty zg oszenia.

6. Odbiory  cz ciowe,  odbiór  ko cowy,  odbiór  ostateczny  (przed  up ywem  okresu
kojmi/gwarancji) dokonywane b  komisyjnie z udzia em przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiaj cego oraz Nadzoru inwestorskiego .Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu
gotowo  do odbioru cz ciowego i ko cowego robót w formie pisemnej. Zamawiaj cy
powiadomi Wykonawc  telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru cz ciowego
robót oraz pisemnie o terminie odbioru ko cowego i ostatecznego, a Wykonawca w
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego b dzie uczestniczy  w pracach komisji.

7. Zamawiaj cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór cz ciowy i odbiór ko cowy
przedmiotu Umowy w ci gu 14 dni roboczych od daty zg oszenia  przez Wykonawc
gotowo ci do odbioru potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy przez INSPEKTORA
NADZORU/ KOORDYNATOROWA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO .

8. Wraz ze zg oszeniem gotowo ci do odbioru cz ciowego lub ko cowego robót
Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu sporz dzone w j zyku polskim i w zakresie
niniejszej Umowy:

a) dokumentacj  projektow  powykonawcz ,
b) Dziennik budowy,
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c) niezb dne wiadectwa kontroli jako ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno ci
wymagane przepisami dla materia ów i urz dze , gwarancje dotycz ce
zamontowanych urz dze ,

d) protoko y bada  i sprawdze ,
e) opinia	 technologiczna	 wraz	 z	 o wiadczeniem	 kierownika	 budowy	 	 o	

wbudowanych	wyrobach	i	materia ach	budowlanych,
f) sprawozdanie	techniczne	kierownika	budowy,
g) recepty	i	ustalenia	technologiczne
h) niezb dne	 wiadectwa	 kontroli	 jako ci,	 atesty,	 certyfikaty	 i	 deklaracje	

zgodno ci	 wymagane	 przepisami	 dla	 materia ów	 i	 urz dze ,	 gwarancje	
dotycz ce	 zamontowanych	 urz dze 	 i	 instrukcje	 obs ugi	 i	 dokumentacje	
techniczno-ruchowe

i)kopia	 rysunków	 z	 zatwierdzonego	 projektu	 budowlanego	 z	 naniesionymi	
zmianami,	je eli	wyst pi

j) wiadczenia  Kierownika  Budowy,  o  których  mowa  w  art.  57  ust.  1  pkt  2  lit.  a  i  b
ustawy Prawo budowlane,

k) powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn  lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzaj cym jego z enie do w ciwego o rodka
geodezji.

9. Zamawiaj cy ma prawo wstrzyma  czynno ci odbioru ko cowego, je eli Wykonawca nie
wykona  przedmiotu Umowy w ca ci oraz nie przedstawi  dokumentów, o których
mowa w ust. 8.

10. Je eli w trakcie odbioru ko cowego zostan  stwierdzone wady:

1) nadaj ce si  do usuni cia i umo liwiaj ce u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, to Zamawiaj cy dokona odbioru ko cowego i wyznaczy termin do
usuni cia tych wad;

2) nie nadaj ce si  do usuni cia:

a) je eli wady (wady trwa e) umo liwiaj  u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiaj cy dokona
odbioru ko cowego, obni aj c jednocze nie wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej estetycznej i technicznej,

b) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiaj cy przerywa czynno ci
odbioru ko cowego i da wykonania przedmiotu Umowy lub jego cz ci po
raz drugi w wyznaczonym terminie.

11. Wykonawca zobowi zany jest do zawiadomienia na pi mie Zamawiaj cego o usuni ciu
wad oraz do dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si  odpowiednio postanowienia ust. 7.

12. Z czynno ci odbioru cz ciowego, odbioru ko cowego i odbioru ostatecznego b dzie
spisany protokó  zawieraj cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 10 na usuni cie stwierdzonych wad.

13. Nie pó niej ni 90 dni roboczych przed up ywem okresu r kojmi Zamawiaj cy wyznaczy
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dat  odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawc  w formie pisemnej.
Po protokolarnym usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i po up ywie
okresu r kojmi rozpoczynaj  swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy, o których mowa w §16 Umowy.

§ 14

KOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  wzgl dem Zamawiaj cego z tytu u r kojmi za
wady robót b cych przedmiotem Umowy na zasadach okre lonych w Kodeksie
cywilnym, przy czym Strony postanawiaj , e odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u

kojmi za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ______ lat (zgodnie z
ofert  Wykonawcy) od daty zako czenia odbioru ko cowego przedmiotu Umowy.
Zamawiaj cy mo e dochodzi  roszcze  z tytu u r kojmi tak e po terminie okre lonym
powy ej, je eli reklamowa  wad  przed up ywem tego terminu.

2. Przy dokonywaniu odbioru ko cowego Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu gwarancji co
do jako ci robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materia ów i urz dze ) i
przeka e Zamawiaj cemu wystawiony dokument udzielenia gwarancji najpó niej wraz z
faktur  ko cow . Warunki udzielenia gwarancji b  stanowi  jednocze nie kart
gwarancyjn . W przypadku nie wydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zatrzymania p atno ci faktury ko cowej do czasu
otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przys uguj  odsetki od
wstrzymanej p atno ci.

3. Strony zgodnie ustalaj , e do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powy ej, zastosowanie
maj  przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako ci przy sprzeda y, z zastrze eniem
postanowie  zawartych w niniejszej Umowie.

4. W celu unikni cia w tpliwo ci Strony potwierdzaj , i  wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytu u udzielenia gwarancji i wykonywania obowi zków wynikaj cych z
udzielonych gwarancji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnie  Zamawiaj cego wynikaj cych z r kojmi za wady, jak
równie  do dochodzenia roszcze  o naprawienie poniesionej szkody w pe nej wysoko ci i
innych roszcze  przys uguj cych Zamawiaj cemu zgodnie z Umow .

6. Okres odpowiedzialno ci Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytu u r kojmi i
gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru ko cowego robót.

7. Gwarancja  jako ci  robót,  o  której  mowa  w  ust.  2  powy ej,  zostanie  udzielona  na  okres
____________ miesi cy kalendarzowych. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia
odbioru ko cowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

8. Wykonawca w dniu podpisania protoko u odbioru ko cowego zobowi zany jest
przekaza  Zamawiaj cemu certyfikaty bezpiecze stwa i deklaracje zgodno ci dla
zapewnionych przez niego materia ów i urz dze .
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9. Je eli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materia y lub urz dzenia zastosowane
do wykonania robót przez dostawc  lub producenta tych materia ów lub urz dze  b dzie

szy ni  okres gwarancji udzielonej Zamawiaj cemu przez Wykonawc , wówczas
Wykonawca, niezw ocznie po up ywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiaj cemu,
przeniesie na Zamawiaj cego przys uguj ce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiaj cemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W
przypadku gdy taka gwarancja zosta a udzielona podwykonawcy Wykonawcy,
Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast pnie przeniesie je na
Zamawiaj cego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ust pu.

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawni a si  w okresie gwarancji Wykonawca jest
zobowi zany usun  ujawnion  wad  lub usterk  w terminie wskazanym w karcie
gwarancyjnej  lub   z  ustale  Stron,  przy  czym  w  protokole,  o  którym  mowa  w  ust.  8,
Strony mog  odmiennie ustali  termin usuni cia wady lub usterki, stosownie do potrzeb
Zamawiaj cego, rodzaju wady lub usterki i mo liwo ci jej usuni cia przez Wykonawc .

11. Usuni cie wady lub usterki nast pi na terenie, na którym by y prowadzone roboty, chyba
e do jej skutecznego usuni cia niezb dne b dzie dokonanie tego w innym miejscu.

12. Wszelkie koszty zwi zane z usuni ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczególno ci koszty ewentualnego transportu elementu posiadaj cego wad  lub usterk
na inne miejsce.

13. Usuni cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protoko em podpisanym przez ka  ze
Stron.

14. W przypadku nieprzyst pienia przez Wykonawc  do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie (w szczególno ci wynikaj cym z karty gwarancyjnej lub z ustale
Stron) lub w przypadku konieczno ci natychmiastowego usuni cia wad lub usterek,
Zamawiaj cy b dzie uprawniony wed ug swojego wyboru do usuni cia wad lub usterek
we w asnym zakresie lub do zlecenia ich usuni cia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwi zane pokryje z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy, o którym mowa w §
16 Umowy lub daj c od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy
koszty usuni cia wad lub usterek przewy sza  b  kwot  zabezpieczenia nale ytego
wykonania Umowy, Zamawiaj cy uprawniony jest do dania zwrotu poniesionych
kosztów, w cz ci w jakiej nie zosta y one pokryte z zabezpieczenia nale ytego wykonania
Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres
gwarancyjny b dzie przed ony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja
powo ana przez Zamawiaj cego potwierdzi (protokolarnie) usuni cie przez Wykonawc
tych wad lub usterek.

16. Dla wykonywania uprawnie  z tytu u gwarancji jako ci wystarczaj ce jest powiadomienie
Wykonawcy najpó niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

17. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jako ci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu obj tego napraw .
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18. Zamawiaj cy mo e za da  usuni cia wad lub usterek w sposób przez siebie okre lony, a
Wykonawca zwi zany jest daniem Zamawiaj cego.

19. Wykonawca zapewnieni zatwierdzon  organizacj  ruchu na czas prowadzenie robót w
celu usuwania usterek czy wad powsta ych w trakcie trwania Gwarancji/ R kojmi

§ 15

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zako czenia robót – w wysoko ci 1% kwoty okre lonej w
§ 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie  zw oki
liczony w stosunku do terminu zako czenia robót okre lonego
w § 2 ust. 1 pkt 1;

b) za niedotrzymanie terminu zg oszenia zako czenia robót do Nadzoru Budowlanego
lub/i z enia wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie  – w wysoko ci 1 %
kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,
za ka dy dzie  zw oki liczony w stosunku do terminu zg oszenia zako czenia robót
do Nadzoru Budowlanego lub/i z enia wniosku o udzielenie pozwolenia na

ytkowanie okre lonego w § 2 ust. 1;
c) za niewykonanie finansowego zakresu robót budowlanych przewidzianego w

uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w okresie
rozliczeniowym (rok kalendarzowy) – w wysoko ci 10% warto ci  netto  robót
niewykonanych;

d) je eli roboty obj te przedmiotem niniejszej Umowy b dzie wykonywa  podmiot inny
ni  Wykonawca lub inny ni  Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie
z procedur  okre lon  w §  8 w wysoko ci 10% kwoty okre lonej w §  9  ust.  1 bez
podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy za ka dy przypadek;

e) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawc  postanowie , o których mowa w §
4 ust. 2, ust. 3, Zamawiaj cy ma prawo naliczy  kar  w wysoko ci 5 000,00 z  za
ka dy przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowie ; do kontroli
przestrzegania wy ej wymienionych wymaga  upowa nieni s :
ZAMAWIAJ CY/INSPEKTOR NADZORU/ KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO ;

f) za nieprawid owo ci polegaj ce na:
wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
brakach w oznakowaniu,
wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienale yt  staranno ci

w wysoko ci 1 000,00 z  za ka dy dzie  wyst powania nieprawid owo ci lub nie
wykonania polecenia ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU/	 kopia	 rysunków	 z	
zatwierdzonego	 projektu	 budowlanego	 z	 naniesionymi	 zmianami,	 je eli	
wyst pi 	 kopia	 rysunków	 z	 zatwierdzonego	 projektu	 budowlanego	 z	
naniesionymi	zmianami,	je eli	wyst pi ;

g) za ka dy dzie  zw oki, liczony od up ywu terminu wyznaczonego na usuni cie wad
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stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r kojmi za wady
– w wysoko ci 0,01% kwoty okre lonej w §  9  ust.  1, ustalonej w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku VAT;

h) zatrudnienie Podwykonawcy przed przed eniem Zamawiaj cemu umowy
z Podwykonawc , o której mowa w § 8 ust. 2, stanowi podstaw  do naliczenia kary
w wysoko ci okre lonej w lit. d;

i) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego uchybie  w zakresie realizacji robót
zgodnie z tre ci § 4 ust. 8, jak i zapisów STWiORB, ZAMAWIAJ CY/INSPEKTOR NADZORU /
KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO wyznaczy termin ich
usuni cia. Je eli Wykonawca nie zastosuje si  lub nie wykona w terminie polecenia
ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO , zostan  mu naliczone kary w wysoko ci 500,00z za ka dy dzie
opó nienia/niewykonania;

j) skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj cego, do kierowania robotami innych osób lub
narz dzi i urz dze , ni  wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw  do
naliczenia kary w wysoko ci okre lonej lit. d lub odst pienia od Umowy przez
Zamawiaj cego z winy Wykonawcy;

k) za  odst pienie  od  Umowy  z  przyczyn  zale nych  od  Wykonawcy  –  w  wysoko ci  10%
kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy.

l) za brak zap aty lub za nieterminow  zap at  wynagrodzenia nale nego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysoko ci 10% kwoty okre lonej
w §  9  ust.  1 ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie
zw oki/niewykonania;

m) za nieprzed enie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s
roboty/us ugi / dostawy i lub projektu jej zmiany - w wysoko ci 500 z ;

n) za nieprzed enie po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko ci 300 z ;

o) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty - w wysoko ci
500 z .

2. Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do niezw ocznego usuni cia wad stwierdzonych
podczas odbioru lub w okresie r kojmi. Je eli, pomimo uzgodnienia terminu usuni cia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przyst pi do napraw lub tych napraw nie dokona
albo wykona je nieprawid owo, Zamawiaj cy zleci te roboty innemu Wykonawcy, a ich
koszt pokryje w pierwszej kolejno ci z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy.

3. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne:

a) za  ka dy  dzie  zw oki  w  przekazaniu  terenu  budowy,  o  którym  mowa  w § 2 ust. 3
i w wykonaniu obowi zków, o których mowa w § 4 ust. 1 z przyczyn niezale nych od
Zamawiaj cego  – w wysoko ci 1% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,
ustalonej w dniu zawarcia Umowy  ,

b) z tytu u odst pienia od Umowy z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego –
w wysoko ci 10% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia Umowy.

4. Strony zastrzegaj  sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego,
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przenosz cego wysoko  zastrze onych kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie
poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia kar umownych z nale nego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Potr cenia, o których mowa w ust.  5 mog  by  dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, z faktur przej ciowych lub faktury ko cowej lub z kwoty
zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy.

7. W przypadku braku mo liwo ci dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 6
kary umowne lub inne nale no ci Zamawiaj cego wynikaj ce z umowy Wykonawca ma
obowi zek zap aci , w terminie 7 dni licz c od daty dor czenia noty ksi gowej,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego wskazany w nocie.

8. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminow
realizacj  ci cych na nim p atno ci.

9. Kary nie b  naliczane, je eli odst pienie od Umowy nast pi z przyczyn, o których
mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniós  w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy w wysoko ci ___% ceny ca kowitej okre lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia
okre lonego w § 9 ust. 1 cznie z VAT, w formie _____________, co stanowi kwot
___________ z  (s ownie: ___________ z otych). Zabezpieczenie s y pokryciu roszcze
Zamawiaj cego z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania Umowy.

2. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
w nast puj cych wysoko ciach i terminach:

a) 70% - w ci gu 30 dni od dnia ko cowego odbioru robót, z zastrze eniem ust. 3,

b) 30% – w ci gu 15 dni po up ywie okresu r kojmi rozpocz tego w dniu zako czenia
ko cowego odbioru robót, z zastrze eniem ust. 3.

Zabezpieczenie wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy zwróci wraz z odsetkami
wynikaj cymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym by o ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem cz ci zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usun  w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
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4. W przypadku wyd enia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
obowi zek na miesi c przed wyga ni ciem terminu gwarancji nale ytego wykonania
Umowy przed  jej wa no  do terminu ustalonego z Zamawiaj cym.

§ 17

ODST PIENIE OD UMOWY

1. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie
le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci
o tych okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca mo e da  wy cznie
wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci Umowy.

2. Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zw oki
Wykonawcy w realizacji któregokolwiek etapu okre lonego w harmonogramie rzeczowo
– finansowym, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i

da  kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiaj cy ma tak e prawo odst pienia od Umowy w przypadku:
1) wykre lenia Wykonawcy z w ciwego rejestru lub ewidencji;

2) zaj cia maj tku Wykonawcy w stopniu uniemo liwiaj cym mu wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpocz  realizacji robót w ci gu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrze INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA
ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO/ZAMAWIAJ CEGO nie wykonuje robót zgodnie z
warunkami Umowy lub w ra cy sposób zaniedbuje zobowi zania z niej wynikaj ce;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiaj cym przerwa  realizacj  umowy
na okres d szy ni  jeden miesi c i nie podj  prac w terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego, nie krótszym ni  7 dni;

6) gdy czna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% warto ci wynagrodzenia
netto, okre lonego w § 9 ust. 1.

Wykonawca ma obowi zek niezw ocznie zawiadomi  Zamawiaj cego, nie pó niej
jednak ni  w terminie 7 dni roboczych od powzi cia przez Wykonawc  informacji o
zaistnieniu zdarze  opisanych w pkt 1÷2 niniejszego ust pu, pod gro  odst pienia
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych
po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca mo e odst pi  od Umowy w przypadku, gdy Zamawiaj cy powiadomi
pisemnie Wykonawc , e nie b dzie móg  pokry  zobowi za  finansowych wynikaj cych
z Umowy.
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4. Ka da  ze  Stron  b dzie  mia a  prawo  do  odst pienia  od  Umowy  w  terminie  miesi ca  od
zaistnienia przes anki uprawniaj cej j  do odst pienia.

5. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy w ca ci (skutek ex tunc)
Zamawiaj cy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko cz ci prac/robót
(przydatnych dla Zamawiaj cego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez
Wykonawc  za zap at  wynagrodzenia odpowiadaj cego zakresowi wykonanych i
zatrzymanych cz ci prac/robót, do ustalenia wynagrodzenia za te prace/roboty pos y
zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowym , po potr ceniu kwot nale nych
Zamawiaj cemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególno ci
kar umownych.

6. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od cz ci umowy (skutek ex nunc)
Zamawiaj cy zobowi zany jest do wyp acenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz ci
prac/robót  wykonanych  w  ramach  niniejszej  Umowy  przez  Wykonawc ,   do  ustalenia
wynagrodzenia za te prace/roboty pos y zatwierdzony harmonogram rzeczowo -
finansowym  po potr ceniu kwot nale nych Zamawiaj cemu od Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególno ci kar umownych.

7. W przypadku odst pienia Umowy Strony umowy przy udziale INSPEKTORA NADZORU
sporz dz  w terminie do 5 dni roboczych od daty odst pienia protokó  inwentaryzacji
sporz dzony na dzie  odst pienia od Umowy. Protokó  inwentaryzacji b dzie stanowi ,
w tym przypadku, podstaw  do ostatecznego rozliczenia robót.

8. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy w ca ci (skutek ex tunc), w
protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony okre  prace wykonane przez Wykonawc ,
które Zamawiaj cy zatrzyma  i odebra , zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przys uguje cz  wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane
przez Zamawiaj cego, w cz ci kwoty odpowiadaj cej wynagrodzeniu za te prace,
okre lonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

9. W  przypadku  odst pienia  przez  Zamawiaj cego  od  cz ci  umowy  (skutek  ex  nunc),  w
protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony okre  prace wykonane przez Wykonawc  i
odebrane przez Zamawiaj cego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przys uguje cz  wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez
Zamawiaj cego w cz ci kwoty odpowiadaj cej wynagrodzeniu za te prace – okre lone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy przy
udziale INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO ponosi Strona
winna odst pienia od Umowy.

§ 18

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PROJEKTU

1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiaj cemu w jego siedzibie, w
wersji papierowej oraz jako zarchiwizowane na p ytach CD ROM kompletne opracowanie
w plikach o formatach ród owych (doc, xls, dgn, dwg) i w formacie pdf, w ilo ci zgodnej z
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z PFU, zawieraj cych wszystkie tomy lub cz ci dokumentacji projektowej.

2. Komplety dokumentacji projektowej, o których mowa w  ust.  1, nie obejmuj
egzemplarzy niezb dnych do uzyskania przez Wykonawc  decyzji administracyjnych oraz
opracowanych na potrzeby Wykonawcy.

3. Dokumentacja projektowa zostanie odebrana protokó em odbioru dokumentacji,
podpisanym przez Wykonawc  i Zamawiaj cego.

4. enie dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiaj cego nie jest równoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiaj cego odbioru dokumentacji.

5. Zamawiaj cy zastrzega sobie 30 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny
poprawno ci  i  zgodno ci  dokumentacji  projektowej  z  niniejsz  umow  –  termin  ten
rozpoczyna swój bieg w dniu z enia dokumentacji w siedzibie Zamawiaj cego.

6. Zamawiaj cy w terminie okre lonym w ust. 5 z y o wiadczenie, z zastrze eniem ust. 7 i
ust.  9, i  przyjmuje dokumentacj  projektow  (dokonuje jej odbioru) - o wiadczenie to
nie  wyklucza  roszcze  Zamawiaj cego  w  stosunku  do  Wykonawcy  z  tytu u  r kojmi,
gwarancji oraz nienale ytego wykonania Umowy - i jednocze nie wezwie Wykonawc  do
sporz dzenia protoko u odbioru dokumentacji.

7. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, i  dokumentacja projektowa zawiera usterki nie b ce
wadami projektu, w szczególno ci: omy ki pisarskie, b dy stylistyczne,
niejednoznaczno ci opisu technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów,
które nie wp ywaj  na przydatno  dokumentacji do celu, któremu ma s , wówczas
sporz dza si  protokó  odbioru warunkowego i wyznacza termin 21 dni na usuni cie
usterek.

8. Nieusuni cie usterek w terminie okre lonym w  ust.  7 uznaje si  za wykonanie
dokumentacji projektowej niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

9. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, i  dokumentacja projektowa zosta a wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas odmówi przyj cia dokumentacji do czasu
usuni cia zg oszonych zastrze  (wad) - w takim przypadku za termin wykonania
dokumentacji Strony przyjmuj  termin, w którym Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
poprawion  dokumentacj .

10. Je eli Zamawiaj cy zg osi zastrze enia (wady), wówczas Strony niniejszej umowy ustal
protokolarnie szczegó owy zakres i termin bezp atnego dokonania przez Wykonawc
zmian i uzupe nie  w dokumentacji projektowej.

11. Zamawiaj cy mo e w terminie okre lonym w ust. 5 zwróci  si  do Wykonawcy z pro  o
wyja nienia w zakresie przekazanej dokumentacji projektowej, a Wykonawca w terminie
nie przekraczaj cym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyja nie .

12. Do odbioru poprawionej dokumentacji projektowej postanowienia niniejszego paragrafu
od ust. 3 do ust. 10 stosuje si  odpowiednio.
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13. Je eli Zamawiaj cy w terminie okre lonym w  ust.  5 nie z y o wiadczenia, z
zastrze eniem ust. 7 i ust. 9, o przyj ciu dokumentacji projektowej lub nie wezwie
Wykonawcy do sporz dzenia protoko u odbioru dokumentacji lub uchyla si  od
podpisania protoko u odbioru dokumentacji wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporz dzenia jednostronnego protoko u.

§ 19

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o wiadcza,  e:

1) w chwili przekazania Zamawiaj cemu przedmiotu Umowy lub jego cz ci na
podstawie protoko u odbioru, b  przys ugiwa y mu w ca ci i na wy czno
maj tkowe prawa autorskie i prawa zale ne do utworów wykonanych w ramach
niniejszej Umowy;

2) nie istniej adne ograniczenia, które uniemo liwia yby Wykonawcy przenie
autorskie prawa maj tkowe i  prawa zale ne w zakresie opisanym w pkt  1 powy ej
do utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy na Zamawiaj cego;

3) autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne do utworów wykonanych w ramach
niniejszej Umowy lub jej cz ci nie s  i nie b  przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osób trzecich i zostan  przeniesione na Zamawiaj cego bez adnych
ogranicze ;

4) przeniesienie autorskich praw maj tkowych i praw zale nych na Wykonawc  nie
dzie dokonane w terminie pó niejszym ni  dzie  przekazania przedmiotu Umowy

lub jego cz ci Zamawiaj cemu;

5) zapewni  sobie, a w przypadku je li tego nie uczyni , to b dzie dysponowa
zapewnieniem twórcy utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy w chwili
przekazania przedmiotu Umowy Zamawiaj cemu, i  w przypadku istnienia pól
eksploatacji przedmiotu Umowy nie uj tych w niniejszej Umowie, prawo do
eksploatacji utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy na tych polach
zostanie przeniesione na Wykonawc , a Wykonawca przeniesie je w ramach
wynagrodzenia na rzecz Zamawiaj cego na jego pierwsze danie. Powy sze odnosi
si  do pól eksploatacji utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy znanych w
chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych.

2. Z chwil  przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu Umowy lub jego cz ci Wykonawca
bezwarunkowo i na wy czno , w ramach wynagrodzenia okre lonego w § 9 Umowy:

a) przenosi na Zamawiaj cego ca  autorskich praw maj tkowych do wszystkich
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególno ci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powsta e przy realizacji Umowy - bez dodatkowych

wiadcze  Stron w tym zakresie i bez jakichkolwiek dodatkowych op at;
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b) zezwala Zamawiaj cemu na dokonywanie opracowa  utworów, korzystania z nich, a
tak e rozporz dzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiaj cemu praw
zale nych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji.

3. Nabycie przez Zamawiaj cego praw, o których mowa w ust. 1, nast pi bez ogranicze  co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast puj cych pól eksploatacji:

1) ytkowania utworów na u ytek w asny, u ytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz u ytek osób trzecich w celach zwi zanych z realizacj  zada  Zamawiaj cego;

2) przekazywania utworu w ca ci lub cz ci a tak e jego kopii:
a) innym wykonawcom jako podstaw  lub materia  wyj ciowy do wykonania innych

opracowa  projektowych,
b) wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizacj  robót budowlanych obj tych utworem,
w szczególno ci poprzez w czenie utworu lub jego cz ci do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz udost pnianie utworu i jego cz ci
wszystkim zainteresowanym tym post powaniem, w cznie z wprowadzeniem
do sieci Internet,

c) innym wykonawcom jako podstaw  dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

d) stronom trzecim bior cym udzia  w procesie inwestycyjnym;
3) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach no ników, a w szczególno ci

na no nikach video, ta mie wiat oczu ej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.);

4) zwielokrotniania utworów dowoln  technik  w dowolnej ilo ci, w tym technik
magnetyczn  na kasetach video, technik wiat oczu  i cyfrow , technik  zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no ników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzania jak kolwiek technik  egzemplarzy utworu, w tym technik
drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz technik  cyfrow ;

5) wprowadzania utworów do pami ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu;

6) wy wietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania ca ci lub wybranych
fragmentów utworu za pomoc  wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej
przez stacj  naziemn , nadawania za po rednictwem satelity, reemisja, wymiana
no ników, na którym utwór utrwalono;

7) wykorzystania ca ci lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
8) wprowadzania zmian, skrótów, sporz dzania wersji obcoj zycznych, zarówno przy

yciu napisów jak i lektora;
9) publicznego udost pniania utworu w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego

dost p w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4. Z nabyciem autorskich praw maj tkowych do utworów Zamawiaj cy nabywa w asno

wszystkich egzemplarzy utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na których
utwory zosta y utrwalone.

5. Postanowienia powy szych ust pów stosuje si  odpowiednio do zmian w utworach
wykonanych w ramach niniejszej Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonanych
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podczas wykonywania prac obj tych tymi utworami.

6. W przypadku wyst pienia przez jak kolwiek osob  trzeci  w stosunku do
Zamawiaj cego, z roszczeniem z tytu u naruszenia praw autorskich oraz praw zale nych,
zarówno osobistych, jak i maj tkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pe  odpowiedzialno  za powstanie oraz wszelkie skutki
powy szych zdarze ;

2) w przypadku skierowania sprawy na drog  post powania s dowego, wst pi do
procesu po stronie Zamawiaj cego i pokryje wszelkie koszty zwi zane z udzia em
Zamawiaj cego w post powaniu s dowym oraz ewentualnym post powaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obs ugi prawnej post powania;

3) poniesie wszelkie koszty zwi zane z ewentualnym pokryciem roszcze  maj tkowych
i niemaj tkowych zwi zanych z naruszeniem praw autorskich maj tkowych lub
osobistych osoby lub osób zg aszaj cych roszczenia.

7. Ka dy egzemplarz utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy b dzie
zawiera  o wiadczenie, stanowi ce Za cznik nr 4 do niniejszej Umowy, osoby wskazanej
na nim, jako twórca, i  przeniós  on na Wykonawc  na wy czno  i bezwarunkowo
autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne do utworu oraz o wiadczenie Wykonawcy
stanowi ce Za cznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 20

ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia dotycz ce niniejszej Umowy wymagaj  pisemnej formy,
pod rygorem niewa no ci.

2. Istotna zmiana postanowie  Umowy w stosunku do tre ci Oferty Wykonawcy, na
podstawie której zosta  wybrany, mo liwa jest wy cznie w przypadku zaistnienia jednej z
nast puj cych okoliczno ci i w zakresie okre lonym poni ej:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nast pi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadaj cym zmianie stawki podatku VAT (+/—);

2) W przypadku zmiany:
a) wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac  ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko ci stawki sk adki na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne,
-  Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawc  zestawienie wp ywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawc . Wniosek o dokonanie zmiany mo e
zosta  przyj ty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urz dowym lub
innym urz dowym publikatorze powszechnego aktu b cego postaw  zmiany.
Strony b  d y do podpisania aneksu reguluj cego wynagrodzenie Wykonawcy
przed wej ciem w ycie przepisów stanowi cych podstaw  sporz dzenia przez
Wykonawc  wniosku. W przypadku nale ytego udowodnienia wzrostu kosztów
zwi zanych z realizacj  niniejszej Umowy Strony zawr  stosowny aneks.
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Zamawiaj cy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc  w celu ustalenia
rzeczywistego wp ywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.

4) W przypadku dokonania okre lonych czynno ci lub ich zaniechania przez organy
administracji pa stwowej, w tym organy administracji rz dowej, samorz dowej, jak
równie  organy i podmioty, których dzia alno  wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczególno ci:
a) opó nienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwole , uzgodnie  itp., do

wydania których s  zobowi zane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawc ;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwole , uzgodnie  itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawc .

W przypadku wyst pienia którejkolwiek z okoliczno ci wymienionych powy ej w pkt
3  i  o  ile  ich  powstanie  nie  jest  lub  nie  by o  w  jakikolwiek  sposób  zale ne  od
Wykonawcy — zmianie mo e ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okoliczno ci, o której mowa powy ej, a która uniemo liwia
realizacj  przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej tre ci  i w sposób nale yty.

5) W przypadku konieczno ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwi za  technicznych lub materia ów ze wzgl du na zmian  przepisów
prawa – mo liwa jest w szczególno ci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji
Umowy i/lub Wynagrodzenia.

6) Pozosta e zmiany spowodowane nast puj cymi okoliczno ciami:
a) si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

przez któr , na potrzeby niniejszej Umowy rozumie  si  zdarzenie zewn trzne o
charakterze niezale nym od Stron, którego Strony nie mog y przewidzie  przed
zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mog y unikn  ani
któremu nie mog y zapobiec przy zachowaniu nale ytej staranno ci, w
szczególno ci: powód , po ar i inne kl ski ywio owe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzia ania wojenne, nag e za amania warunków
atmosferycznych, nag e przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub ska enia;

b) gdy zaistnieje inna, niemo liwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za któr adna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno ci, skutkuj ca brakiem mo liwo ci nale ytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

c) w przypadku konieczno ci zweryfikowania/opracowania innego ni  okre lone w
Opisie Przedmiotu Zamówienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany
polityki pa stw lub zarz dców infrastruktury drogowej;

d) zmiany powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym
wp yw na realizacj  przedmiotu Umowy lub wiadczenia Stron;

e) zaistnia y odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczególno ci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych
sieci, urz dze  lub obiektów budowlanych,

f) zaistnia y odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, g azy, itp.) skutkuj ce niemo no ci
realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych za eniach
technologicznych;
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g) zaistnia a konieczno  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji projektowej;

h) wyst pi :
roboty dodatkowe wynikaj ce ze zmian lub usuni cia b dów w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,
roboty  zamienne,  a  w  szczególno ci  o  których  mowa  w  §  11  ust.  2.
Umowy;
roboty wynikaj ce z zasad wiedzy technicznej

i) powstania rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj  u ytych w niniejszej
umowie, których nie b dzie mo na usun  w inny sposób, a zmiana b dzie
umo liwia  usuniecie rozbie no ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

j) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, okre lonego w § 8 ust. 2,
k) opó nienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiaj cego
l) zaistnia y przyczyny niezale ne od dzia ania Stron, których przy zachowaniu

wszelkich nale ytych rodków nie mo na unikn  ani im zapobiec, w
szczególno ci:

protesty mieszka ców lub innych osób prawnych i fizycznych,
wyst pi y rodki ochrony prawnej w post powaniu o zamówienie
publiczne uniemo liwiaj ce wykonanie zamówienia w terminie
wskazanym w post powaniu;

m) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezale nych od Wykonawcy na
okres powy ej jednego miesi ca;

W przypadku wyst pienia okoliczno ci wymienionych powy ej w pkt 6 lit. a-d
mo liwa jest w szczególno ci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia,
za  w przypadku wyst pienia okoliczno ci okre lonych w pkt 6 lit.  e-m mo liwa jest
zmiana terminu realizacji Umowy bez mo liwo ci zmiany Wynagrodzenia.

3. Strona wyst puj ca o zmiany postanowie  niniejszej Umowy, zobowi zana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno ci stanowi cych przes ank  do zmiany. Wniosek
o zmian  postanowie  niniejszej Umowy musi by  z ony na pi mie.

§ 21

KOLEJNO  DOKUMENTÓW

1. Zakres prac i robót obj tych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania
Zamawiaj cego dotycz ce jego wykonania, podane s  w wymienionych poni ej
dokumentach sk adaj cych si  na Umow . Dokumenty poni sze b  uwa ane oraz
odczytywane i interpretowane jako cz ci Umowy w nast puj cym porz dku
pierwsze stwa:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Program Funkcjonalno-

ytkowy, wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz zmiany tre ci SIWZ,
3) Oferta Wykonawcy z dnia _________ wraz z Za cznikami do tej Oferty,
4) Wszelkie inne dokumenty powsta e w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za

cz  Umowy.
2. Aneksy b  nadrz dne nad dokumentami, które modyfikuj .



Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku                                                                                04/2016/PN/WRI/WPI

77
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

§ 22

POSTANOWIENIA KO COWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 pó n. zm.).

2. Ewentualne spory wynik e na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostan
rozwi zane polubownie, Strony oddadz  pod rozstrzygni cie s du powszechnego

ciwego dla siedziby Zamawiaj cego.

3. Umow  sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiaj cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiaj cego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet za czników.
Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania.

WYKAZ  ZA CZNIKÓW  STANOWI CYCH  INTEGRALNE  CZ CI  UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ________

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej modyfikacjami, pytaniami

i wyja nieniami, w tym Program Funkcjonalno-U ytkowy, Ogólna specyfikacja na

projektowanie, Ogólna specyfikacja na roboty

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy

4) Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

5) Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia

6) Gwarancja jako ci

7) Ogólne za enia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego

8) wiadczenie autora dokumentacji

9) wiadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA
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Za cznik nr 5 do umowy

Gda sk,  dnia 13.01.2016r.

Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Nazwa	zadania:		zaprojektowanie	i	wybudowanie	obiektu	budowlanego	pn.:	Rozbudowa	
drogi	wojewódzkiej	nr	521	na	odcinku	Kwidzyn	-	Prabuty.	
	

1. Rozpocz cie	robót	budowlanych	ustala	si 	na	dzie 	przekazania	terenu	budowy,	

nie	 wcze niej	 ni 	 14	 dni	 od	 uzyskania	 wymaganych	 decyzji	 administracyjnych	

pozwalaj cych	 rozpocz cie	 robót	 budowlanych.	 Zamawiaj cy	 zastrzega	 i 	

Wykonawca	 jest	 zobowi zany	 do	 uzyskania	 decyzji	 administracyjnych	

pozwalaj cych	 rozpocz cie	 robót	 budowlanych	 w	 ci gu	 8	 miesi cy	

kalendarzowych	od	dnia	podpisania	umowy.		

2. Wykonawca	 jest	 zobowi zany	 w	 ramach	 kontraktu	 zapewni 	 we	 w asnym	

zakresie	 wszystkie	 wymagane	 Prawem	 budowlanym	 osoby,	 które	 b 	

uczestniczy 	w	realizacji	zamówienia.	

3. Wykonawca	 ma	 obowi zek,	 nie	 pó niej	 ni 	 7	 dni	 przed	 przekazaniem	 placu	

budowy	 przed 	 Zamawiaj cemu	 o wiadczenie	 o	 podj ciu	 obowi zków	

kierownika	 budowy	 i	 kierowników	 robót	 bran owych	 wraz	 z	 wymaganymi	

za cznikami	 o	 których	 mowa	 w	 ustawie	 –	 Prawo	 budowlane,	 dla	 osób	

wymaganych	 z	 Prawa	 budowlanego,	 w	 tym	 osób	 wskazanych	 w	 ofercie	

Wykonawcy	 	 oraz	 przedstawicieli	 wszystkich	 bran 	 wchodz cych	 w	 sk ad	

zadania	do	sprawowania	tych	funkcji	w	celu	zrealizowania	zadania.	

Podstawowe		bran e,	które	wchodz 	w	zakres	zadania:	

a)	drogowa,		

b)	energetyczna	i	elektryczna,	

c)	 telekomunikacyjna,	

d)	sanitarna,		

e)	bran a	mostowa	

f)	geotechniczna		

g)	konstrukcyjno	-	in ynierska	
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h)	 rodowiskowa	

i)	geodezyjna	

j)	inne	wg	potrzeb	

	 Na	 etapie	 projektowania	 wykonawca	 jest	 zobowi zany	 zapewni 	 odpowiedni	

potencja 	kadrowy	w	celu	prawid owego	wykonania	dokumentacji	projektowej	

Na	 etapie	 realizacji,	 przed	 przekazaniem	 placu	 budowy	 wykonawca	 przedstawi	

sk ad	osób	do	prowadzenia	zadania	zgodnie	z	przepisami	Prawa	Budowlanego	i	

wydanymi	decyzjami	administracyjnymi	zezwalaj cych	na	realizacj 	zadania	w	

tym	min.:	

a) Kierownik budowy – 1 osoba
b) Kierownik robót  bran y drogowej  - min. 2 osoby,
c) Kierownik robót  bran y energetycznej i elektrycznej  - min 1 osoba
d) Kierownik robót  bran y telekomunikacyjnej – min. 1 osoba
e) Kierownik robót  bran y  sanitarnej – min. 1 osoba
f) Specjalista ds. geotechnicznych -  wg. potrzeb
g) Kierownik robót  bran y mostowej  - min. 1 osoba
h) Kierownik robót  bran y  konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb
i) Nadzór archeologiczny – wg. potrzeb
j) Geodeta – min. 1 osoba
k) inne	wg	potrzeb

4. Wszelkie	 materia y	 rozbiórkowe	 nie	 nadaj ce	 si 	 do	 powtórnego	 u ycia	

wykonawca	 ma	 obowi zek	 wywie 	 i	zutylizowa 	 w asnym	 staraniem	 i	na	

asny	koszt.	

5. asno ci 	Zamawiaj cego	s 	materia y	z	rozbiórki	nadaj ce	si 	do	powtórnego	

ycia	 a	 nie	 przewidziane	 wg	 projektu	 do	 wbudowania	 /	 ponownego	

zastosowania	oraz	z om	metalowy.	

6. Ww.	 materia y	 maj 	 by 	 przewiezione	 na	 plac	 sk adowy	 wskazany	 przez	

Kierownika	Rejonu	Dróg	Wojewódzkich	w	Sztumie,	na	odleg 	do	50	km	licz c	

od	terenu	budowy.	

7. Materia y	przewidziane	wg	projektu	do	wbudowania/	ponownego	zastosowania	

maj 	by 	sk adowane	na	terenie	budowy	lub	w	jego	pobli u.	Ewentualne	koszty	

tego	sk adowania	nie	podlegaj 	odr bnej	zap acie	i	nale y	je	uj 	w	cenie	oferty.	
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8. Z	czynno ci	kwalifikacji	materia ów	z	rozbiórki	na	nadaj ce	si 	i	nie	nadaj ce	si 	

do	 powtórnego	 u ycia,	 w	tym	 z om	 metalowy,	 Wykonawca	 i	In ynier	

Kontraktu/Inspektor	nadzoru	ka dorazowo	sporz dz 	pisemny	protokó .	

9. Drewno	 z	 wycinki	 drzew	 jest	 w asno ci 	 Zamawiaj cego	 i	 podlega 	 b dzie	

nieodp atnemu	 przekazaniu	 Gminie	 na	 cele	 spo eczne.	 Wykonawca	

zobowi zany	 jest	do	protokolarnego	przekazania	drewna	z	wycinki	Gminie,	w	

imieniu	Zamawiaj cego,	przy	udziale	In yniera	Kontraktu/Inspektora	nadzoru.	

Drewno	 nale y	 przewie 	 na	 plac	 sk adowy	 wskazany	 przez	 Gmin ,	 na	

odleg 	do	50	km	licz c	od	 terenu	budowy.	D yce	 z	wycinki	drzew	nale y	

przygotowa 	do	przekazania	o	maksymalnej	d ugo ci	1m.	

10. Wykonawca	 jest	 zobowi zany	 do	 zapewnienia	 ruchu	 minimum	 na	 drodze	

wojewódzkiej	 nr	 521	 przez	 ca y	 okres	 realizacji	 inwestycji.	 Wykonawca	 ma	

obowi zek	 zabezpieczenia	 i	utrzymania	 terenu	 budowy	 wraz	 z	odcinkami	

przygotowanymi	 przez	 Wykonawc 	 dla	 potrzeb	 realizacji	 inwestycji	

tymczasowych	 objazdów/przejazdów,	 w	zakresie	 ich	 przejezdno ci	

i	bezpiecze stwa	 ruchu	 drogowego,	 przez	 ca y	 okres	 realizacji	 robót	

budowlanych.		

11. Wykonawca	 jest	zobowi zany	na	w asny	koszt	do	zimowego	utrzymania	drogi	

zgodnie	z	przekazanym	placem	budowy,	w	zakresie	wyznaczonym	przez	s by	

utrzymania	 zimowego	 ZDW	 (Rejon	 Dróg	 Wojewódzkich	 w	 Sztumie).	 W	czasie	

trwania	 czynnej	 akcji	 zimowego	 utrzymania	drogi	 na	odcinku	 wykonywanych	

robót	 budowlanych	 oraz	 na	objazdach,	 Wykonawca	 ma	 szczególny	 obowi zek	

ci ego	 monitorowania	 stanu	 tymczasowego	 oznakowania	 pionowego	

i	urz dze 	 bezpiecze stwa	 ruchu	 drogowego,	 ustawionych	 na	 okres	

prowadzenia	robót	budowlanych.		

12. Od	 momentu	 przekazania	 placu	 budowy	 Wykonawca	 zobowi zany	 jest	 do	

utrzymania	 drogi	 przez	 ca y	 okres	 trwania	 umowy	 w	 stanie	 technicznym	

niepogorszonym	 (zapewniaj cym	 przejezdno ).	 W	 sezonie	 letnim	 likwiduj c	

wykruszenia,	 wyboje,	 koleiny	 poprzez	 wykonywanie	 remontów	 cz stkowych	

mas 	asfaltow 	na	 gor co	 (zim ,	mas 	na	 zimno).	W	 sezonie	 zimowym	nale y	

na	 bie co	 od nie 	 ca 	 szeroko 	 jezdni	 wraz	 z	 utwardzonymi	 poboczami	

oraz	zwalcza lisko 	przy	u yciu	 rodków	chemicznych.		
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13. Wykonawca	ponosi	odpowiedzialno 	prawn 	z	tytu u	szkód	komunikacyjnych	

poniesionych	 w	 wyniku	 z ego	 utrzymania	 odcinka	 drogi	 w	 okresie	 letnim	 i	

zimowym	

14. Zapewnienie	 utrzymania	 drogi	 przez	 Wykonawc 	 obowi zywa 	 b dzie	 od	

momentu	 przekazania	 placu	 budowy	 do	 momentu	 uzyskania	 pozwolenia	 na	

ytkowanie	

15. W	 przypadkach,	 które	 tego	 wymagaj 	 Wykonawca	 zobowi zany	 jest	 do	

wykonania	dróg	objazdowych	

16. W	przypadku	 czasowego	 zaj cia	 przez	 	 Wykonawc 	 robót	 budowlanych	

terenów	 przyleg ych	 do	 przedmiotowej	 drogi,	 koszt	 ewentualnych	 op at	

poniesie	Wykonawca	robót.		

17. Na	 Wykonawcy	 robót	 budowlanych	 spoczywa	 obowi zek	 uregulowania	

roszcze 	osób	trzecich	zwi zanych	z	pogorszeniem	si 	stanu	nawierzchni	dróg	

dojazdowych	 i	technologicznych,	 b cym	 nast pstwem	 ruchu	 jednostek	

transportowych	i	sprz tu	Wykonawcy.	

18. Wykonawca	przed	rozpocz ciem	robót	–	w asnym	staraniem	i	na	 swój	koszt	–	

dokona	 inwentaryzacji	 fotograficznej	 i	opisowej	dróg,	budynków,	 tras	dost pu	

i	urz dze 	obcych	na	terenie	budowy	jak	i	w	jego	otoczeniu,	których	stan	mo e	

ulec	 pogorszeniu	 w	wyniku	 prowadzenia	 robót	 budowlanych.	 W	 przypadku	

stwierdzenia	 przed	 rozpocz ciem	 robót	 z ego	 stanu	 technicznego	 obiektów	

znajduj cych	si 	w	pobli u	inwestycji	nale y	wykonywa 	roboty	w	taki	sposób,	

aby	 zniwelowa 	 dalsz 	 degradacj 	 tych	 obiektów.	 Nale y	 przekaza 	 pe 	

dokumentacj 	fotograficzna	i	opisow 	w	ci gu	miesi ca	od	podpisania	umowy.					

19. Inwentaryzacje	 te	 zostan 	 po wiadczone	 spisanymi	 w	obecno ci	 In yniera	

Kontraktu/Inspektora	 nadzoru	 protoko ami	 ––	 przez	 Wykonawc 	 i	gestorów	

lub	zarz dców	takich	dróg,	budynków,	tras	lub	urz dze 	obcych.				

20. Wykonawca	 w asnym	 staraniem	 i	na	 swój	 koszt	 –	 wykona	 inwentaryzacj 	

fotograficzn 	 i	opisow 	 dla	 wszystkich	 prowadzonych	 robót,	 w	szczególno ci	

dla	 robót	 zanikaj cych	 i	 przeka e	 j 	 In ynierowi	 Kontraktu/Inspektorowi	

nadzoru.		
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21. Wykonawca	zobowi zany	 jest	ochroni 	–	w asnym	staraniem	i	na	swój	koszt	–	

podlegaj ce	ochronie	prawnej	punkty	osnowy	geodezyjnej,	 (je li	wyst puj 	na	

terenie	 obj tym	 pracami)	 oraz	 znaki	 graniczne.	 	 Brakuj ce	 lub	 zniszczone,	 w	

tym	 podczas	 prowadzenia	 robót	 budowlanych	 punkty,	 wykonawca	 jest	

zobowi zany	 wznowi 	 w asnym	 staraniem	 i	 na	 w asny	 koszt.	 Przed	

rozpocz ciem	 robót	 wykonawca	 wykona	 inwentaryzacj 	 fotograficzn 	 i	

opisow 	 tych	 punktów,	 któr 	 nale y	 przekaza 	 In ynierowi	

Kontraktu/Inspektorowi	nadzoru.	

22. Wykonawca	 zobowi zany	 jest	 do	 sprawdzenia	 (i	 w	 razie	 potrzeby	 regulacji)	

zawieszenia	 przewodów	 nad	 drog .	 Wykonawca	 po	 wykonaniu	 ca ci	 prac	

obj tych	 zakresem	 przedmiotu	 zamówienia,	 dokona	 pomiarów	 wysoko ci	

zawieszenia	 przewodów	 nad	 drog 	 oraz	 dokona	 weryfikacji	 wyników	

pomiarów	w	zakresie	ich	zgodno ci	z	przepisami	i	normami.	

23. Wykonawca	 ma	 obowi zek	 wykona 	 powykonawcze	 badania	 no no ci	

nawierzchni	 drogowej	 potwierdzaj ce	 osi gni cie	 zak adanych	 w	projekcie	

parametrów	 no no ci.	 Wykonawca	 przeka e	 wyniki	 bada 	 In ynierowi	

Kontraktu/Inspektorowi	nadzoru.		

24. Wykonawca,	po	zako czeniu	realizacji	robót,	oznaczy	granice	pasa	drogowego	

wiadkami	„Pas	drogowy”	zgodnie	z	wytycznymi	geodezyjnymi.	

25. Wykonawca	opracuje	i	uzgodni	na	w asny	koszt	i	przeka e	Zmawiaj cemu	:	

projekty	Program	Zapewnienia,	Jako ci;	

projekty	organizacji	ruchu	na	czas	budowy;	

dokumentacj 	 fotograficzn 	 i	archiwaln 	 dla	 wszystkich	 prowadzonych	 robót,	

w	szczególno ci	dla	robót	zanikaj cych;	

Geodezyjn 	 Dokumentacj 	 Powykonawcz 	 w	oparciu	 o	punkty	 pa stwowej	

osnowy	geodezyjnej	 i	osnowy	realizacyjnej	sieci	uzbrojenia	terenu	i	wszystkich	

obiektów	 oraz	 zmienionych	 szczegó ów	 sytuacyjnych	 i	wysoko ciowych.	

Wykonawca	 jest	 zobowi zany	 do	 naniesienia	 zmian	 na	 map 	 zasadnicz 	 i	

uzyskanie	 potwierdzenia	 przyj cia	 jej	 przez	 w ciwy	 O rodek	 Dokumentacji	

Geodezyjnej	 i	Kartograficznej.	 Wykonawca	 przeka e	 3	 kpl.	 wydrukowanej	 i	

zatwierdzonej	 mapy	 (z	 oryginalnymi	 podpisami	 z	 O rodka	 Dokumentacji	
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Geodezyjnej	 i	 Kartograficznej)	 oraz	 jej	wersji	 elektronicznej	 (mo liwej	 do	

odtworzenia	w	programach	AUTO-CAD,	Microstation);	

26. Wykonawca	 w	 ramach	 kontraktu	 przeka e	 Zamawiaj cemu	 sporz dzony	 w	

zyku	 polskim	 i	 w	 pe nym	 zakresie	 niniejszej	 umowy	 w	 	 3	 egz.	 w	 wersji	

papierowej	oraz	w	wersji	elektronicznej		w	PDF	(Skan)	zapisanej		na	p ytce	CD	.	

Kolaudat	 powinien	 by 	 przygotowany	 w	 taki	 sposób	 aby	 ka da	 bran a	 by a	

wydzielona.	

	Kolaudat	powinien	zawiera 		mi dzy	innymi:		

1.	 o wiadczenia	Kierownika	Budowy	o	których	mowa	w	art.	57	ust	1	pkt	2	lit.	

„a”,	lit.	„b”	ustawy	Prawo	budowlane,	

2.	 sprawozdanie	techniczne	kierownika	budowy,	

3.	 dokumentacj 	projektow 	powykonawcz 	z	naniesionymi	zmianami,		

4.	 kopia	 rysunków	 z	 zatwierdzonego	 projektu	 budowlanego	 z	 naniesionymi	

zmianami,	je eli	wyst pi ,	

5.	 Dziennik	budowy,		

6.	 ksi gi	obmiarów	

7.	 	opinia	 technologiczna	 wraz	 z	 o wiadczeniem	 kierownika	 budowy	 	 o	

wbudowanych	wyrobach	i	materia ach	budowlanych,	

8.	recepty	i	ustalenia	technologiczne	

9.	 niezb dne	 wiadectwa	 kontroli	 jako ci,	 atesty,	 certyfikaty	 i	 deklaracje	

zgodno ci	 wymagane	 przepisami	 dla	 materia ów	 i	 urz dze ,	 gwarancje	

dotycz ce	 zamontowanych	 urz dze 	 i	 instrukcje	 obs ugi	 i	 dokumentacje	

techniczno-ruchowe	

10.	 protoko y	bada 	i	sprawdze ,	

11.	 powykonawcz 	inwentaryzacj 	geodezyjn 		

12.	 protokó 	przekazania	terenu,	odbioru	ko cowego	robót	budowlanych	,	

13.	 ostateczne	rozliczenie	zadania,	

14.	 gwarancja	jako ci,	

	

27. 	Ponadto	 jako	 za cznik	 do	 kolaudatu	 nale y	 przygotowa 	 w	 osobnym	

opracowaniu	dokumentacj 	dla	obiektów	mostowych	wi kszych	b 	 równych	

od	w	 wietle	1,5m		zawieraj :	

a. Kopia	projektu	wraz	z	ze	zmianami	powykonawczymi	i	uzgodnieniami.	
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b. Informacj 	o	urz dzeniach,	instalacjach	i	sieciach	na/w	obiekcie:	

i. Inwentaryzacj 	 geodezyjn 	 powykonawcz 	 z	 informacj 	 o	 tych	

urz dzeniach	(jakie	medium,	jakie	przekroje,	kto	jest	w cicielem	

lub	zarz dc )		

ii. projekty	bran owy	powykonawczy	

c. Kopie	pozwole :	

i. Na	budow /ZRID	

ii. Wodnoprawnego	

iii. Na	u ytkowanie	

28. Tam,	 gdzie	 na	 rysunkach,	 w	Specyfikacjach	 Technicznych	 Wykonania	

i	Odbioru	Robót	Budowlanych,	Przedmiarach	Robót	/Szczegó owy	wykaz	 robót	

oraz	 w	 innych	 dokumentach,	 zosta o	 wskazane	 pochodzenie	 (marka,	 znak	

towarowy,	producent,	dostawca)	materia ów	 lub	normy,	aprobaty,	 specyfikacje	

i	systemy,	 o	których	 mowa	 w	art.	 30	 ust.	 1	 –	 3	 ustawy	 Pzp,	 Zamawiaj cy	

dopuszcza	 oferowanie	 materia ów	 lub	 rozwi za 	 równowa nych	 pod	

warunkiem,	 e	 zagwarantuj 	 one	 realizacj 	 robót	 w	zgodzie	 z	wydanym	

zezwoleniem	 na	 realizacj 	 inwestycji	 drogowej	 oraz	 zapewni 	 uzyskanie	

parametrów	 technicznych	 nie	 gorszych	 od	 za onych	 w	wy ej	 wymienionych	

dokumentach,	 a	 tak e	 nie	 spowoduj 	 opó nie 	 w	 realizacji	 inwestycji.	

Zastosowanie	 przez	 Wykonawc 	 rozwi za 	 równowa nych,	 musi	 umo liwi 	

uzyskanie	 efektu	 zamierzonego	 przez	 Zamawiaj cego	 (technicznego,	

ekonomicznego,	ekologicznego).	

29. Wykonawca	 zobowi zany	 jest	 do	 uj cia	 w	 ofercie	 wszystkich	 kosztów	

zwi zanych	z	dostosowaniem	si 	do	powy szych	wymaga .		

30. Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 przyj te	 rozwi zania	 projektowe	 i	 jest	

zobowi zany	 do	 ich	 zmiany	 je li	 oka 	 si 	 wadliwe	 tak e	 po	 zrealizowaniu	

zadania.	 Wykonawca	 jest	 zobowi zany	 do	 zachowania	 wszystkich	 procedur	

formalno-prawnych	 zwi zanych	 z	 wprowadzan 	 zmian 	 lub/oraz	 robotami	

dodatkowymi	 koniecznymi	 do	 wykonania	 w	 celu	 usuni cia	 powsta ych	 wad.	

Usuniecie	wad	nast pi	na	koszt	wykonawcy.	

31. O	 ile	 b dzie	 taka	 potrzeba	 Wykonawca	 zapewni	 nadzór	 archeologiczny	 i	

prowadzenie	 ratowniczych	 bada 	 archeologicznych	 wraz	 z	 uzyskaniem	
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pozwolenia	 na	 przeprowadzenie	 wyprzedzaj cych	 inwestycj 	 ratowniczych	

bada 	archeologicznych	oraz	zapewnieniem	nadzoru	nad	pracami	ziemnymi.		

32. 	Wykonawca	zapewni	nadzór	autorski	podczas	prowadzenia	robót.	

33. Wykonawca	 z	 upowa nienia	 Zamawiaj cego	 z y	 wniosek	 o	 udzielenie	

pozwolenia	 na	 u ytkowanie	 dla	 przedmiotu	 zamówienia	 i	 wszystkich	 jego	

elementów	lub/i	zawiadomienie	o	zako czeniu	robót	budowlanych	i	wszystkich	

jego	elementów	obj tych	decyzj 	zezwolenia	na	realizacj 	 inwestycji	drogowej	

lub/	i	Pozwoleniem	na	budow 	oraz	dokona	wszelkich	uzupe nie 	dokumentów	

wymaganych	przez	odpowiedni	organ	nadzoru	budowlanego.	

34.Wykonanie	i	monta 	tablic		informacyjnych:
a. zaprojektowanie	 i	 wykonanie	 2	 szt.	 tablic	 informacyjnych	 –	

obowi zkowych	 o	 wymiarach	 200cm	 x	 300cm.	 wzór	 tablicy	 musi	 by 	
zgodny	 Wytycznymi	 w	 zakresie	 informacji	 i	 promocji	 projektów	
dofinansowanych	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	 Pomorskiego	 na	 lata	 2014	 –	 2020),	 Zasady	 wraz	 z	
wytycznymi		dost pne	s 	na	stronie	internetowej	b cymi	za .	nr	11	do		
Zasad	 Wdra ania	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Pomorskiego	 na	 lata	 2014-2020		
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja#Logo	do	pobrania	

b. 	Zaprojektowanie	 i	 wykonanie	 2	 kompletów	 stosownych	 konstrukcji		
wsporczych	 umo liwiaj cych	 monta 	 i	 zapewniaj cych	 bezpieczne	
funkcjonowanie	tablic	b cych	przedmiotem	zamówienia.	

c. Dostarczenie	tablic	wraz	z	konstrukcjami	wsporczymi	i	ich	zamontowanie	
w	 miejscu	 realizacji	 projektu	 w	 miejscowo ci	 Prabuty	 i	 Kwidzyn	 po	
wcze niejszym	uzgodnieniu	z	Zamawiaj cym.	Dolna	kraw 	tablicy	musi	
by 	na	wysoko ci	od	2,2m	do	2,5m.	

d. Wymagany	termin	trwa ci	dla	tablicy	wynosi	2	lata	od	monta u	.	
e. Cena	 zamówienia	 ma	 uwzgl dnia 	 koszty	 projektu	 tablicy	 i	 konstrukcji	

wsporczej,	 	 wykonania,	 dostarczenia,	 	 monta u	 i	 ustawienia	 tablic	 oraz	
wszelkie	koszty	towarzysz ce.	

f. Zamówienie	nale y	zrealizowa 	z	materia ów	nowych,	zgodnych		z	Ustawa	
z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	
881,	z	pó n.	zm.);	

g. upki,	 blachy	 i	 inne	 elementy	 konstrukcyjne	 powinny	 mie 	 deklaracje	
zgodno ci	z	odpowiednimi	normami.	

h. Konstrukcje	wsporcze	do	znaków	i	tablic	nale y	zaprojektowa 	i	wykona 	
w	 sposób	 gwarantuj cy	 stabilne	 i	 prawid owe	 ustawienie	 w	 pasie	
drogowym.	 Konstrukcje	 wsporcze	 naków	 drogowych	 powinny	 spe nia 	

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja#Logo
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wymagania	 PN-EN	 12899-1	 w	 zakresie	 stanów	 granicznych	 no no ci	 i	
ytkowania.	

i. Szczegó owa	 lokalizacja	 tablic	 musi	 by 	 uzgodniona	 z	 Zamawiaj cym.	
Tablice	 b 	 umieszczane	 w	 miejscach	 najbardziej	 widocznych,	
zapewniaj cych	 dost p.	 Umiejscowienie	 tablic	 nie	 mo e	 zagra 	
bezpiecze stwu	osób	zapoznaj cych	si 	z	tre ci .		

j. Termin		ustawienia	tablic	–	w	ci gu	14	dni	od	przekazania	placu	budowy		
35. 	Wykonanie	i	monta 	tablic	pami tkowych:	

a. zaprojektowanie	i	wykonanie	2	szt.	dwustronnych	tablic	pami tkowych	–	
obowi zkowych	o	wymiarach	80cm	x	120cm,	Wzór	 tablicy	pami tkowej	
musi	by 	zgodny	Wytycznymi	w	zakresie	informacji	i	promocji	projektów	
dofinansowanych	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	 Pomorskiego	 na	 lata	 2014	 –	 2020),	 Zasady	 wraz	 z	
wytycznymi		dost pne	s 	na	stronie	internetowej	b cymi	za .	nr	11	do		
Zasad	 Wdra ania	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Pomorskiego	 na	 lata	 2014-2020		
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja#Logo	do	pobrania	

b. Zaprojektowanie	 i	 wykonanie	 2	 kompletów	 stosownych	 konstrukcji	 tj.		
wsporczych	 umo liwiaj cych	 monta 	 tablic	 b cych	 przedmiotem	
zamówienia.	

c. Dostarczenie	tablic	wraz	z	konstrukcjami	wsporczymi	i	ich	zamontowanie	
w	 miejscu	 realizacji	 projektu	 w	 miejscowo ciach	 Kwidzyn	 i	 Prabuty	 po	
wcze niejszym	uzgodnieniu	z	Zamawiaj cym.	Dolna	kraw 	tablicy	musi	
by 	na	wysoko ci	od	2,0	m.	Wymagany	termin	trwa ci	dla	tablic	wynosi		
min	5	lat.	

d. Cena	 zamówienia	 ma	 uwzgl dnia 	 koszty	 projektu	 tablicy	 i	 konstrukcji	
wsporczej,	 wykonania,	 dostarczenia,	 	 monta u	 i	 ustawienia	 tablic	 oraz	
wszelkie	koszty	towarzysz ce.	

e. Zamówienie	nale y	zrealizowa 	z	materia ów	nowych,	zgodnych		z	Ustawa	
z	dnia	16	kwietnia	2004	r.	o	wyrobach	budowlanych	(Dz.	U.	Nr	92,	poz.	
881,	z	pó n.	zm.);	

f. Tablica	 powinna	 by 	 wykonana	 z	 materia u	 odpornego	 na	 dzia anie	
warunków	atmosferycznych,	gwarantuj cej	 jej	 trwa 	przez	min.	5	 lat,	
nadruk	pe en	kolor.		Wykonawca	zobowi zany	jest	wykona 	konstrukcje	
stalowe	ocynkowane	dla	tablic	pami tkowych.		

g. Tablica	 z	 blachy	 stalowej	 walcowanej	 ocynkowanej	 winna	 by 	
umieszczona	 na	 konstrukcji	 w	 taki	 sposób,	 aby	 jej	 dolna	 kraw 	
znajdowa a	si 	na	wysoko ci	2	m	nad	poziomem	terenu.		

h. Ponadto	 wykonawca	 zobowi zany	 jest	 zamontowa 	 tablice	 w	 sposób	
uniemo liwiaj cy	 wywrócenie	 oraz	 zapewniaj cy	 bezpiecze stwo.	
Tablice	wraz	z	konstrukcj 	powinny	by 	zabezpieczone	antykorozyjnie.		

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja#Logo
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i. Szczegó owa	 lokalizacja	 tablic	 musi	 by 	 uzgodniona	 z	 Zamawiaj cym.	
Tablice	 b 	 umieszczane	 w	 miejscach	 najbardziej	 widocznych,	
zapewniaj cych	 dost p.	 Umiejscowienie	 tablic	 nie	 mo e	 zagra 	
bezpiecze stwu	osób	zapoznaj cych	si 	z	tre ci .		

j. Termin		ustawienia	tablic	–	nie	pó niej	ni 	7		dni	po	zako czeniu	robót	
budowlanych.		
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Za cznik nr……………do umowy
WZÓR

Gda sk,  dnia ………………………..

GWARANCJA	JAKO CI	
Karta	gwarancji	jako ci	wykonanych	robót	sporz dzona	w	dniu……………		

dla	zadania:	„Rozbudowa	drogi	wojewódzkiej	nr	521	na	odcinku	Kwidzyn	-	
Prabuty”.	

	

1.	 Zamawiaj cy:	 Zarz d	 Dróg	 Wojewódzkich	 w	Gda sku	 ,	 ul.	 Mostowa	 11A	 ,	 80-778	
Gda sk,,		

2.	Wykonawca:_________________________________________________________	 	
3.	Umowa	nr		
4.	Umowa/y	na	roboty	budowlane/dodatkowa/e:	
4.1.____________________________________________________________________	
4.2.____________________________________________________________________	
4.3.____________________________________________________________________	
4.4.____________________________________________________________________	
itd.	
	
5.	Przedmiot	umowy:	„………………………………………………………………………………..	
6.	Przedmiot	gwarancji:	 cznie	wszystkie	roboty	budowlane,	zamontowane	urz dzenia	

i	u yte	materia y	wykonane	w	ramach	wymienionych	umów.	
7.	 Charakterystyka	 techniczna	 przedmiotu	 umowy,	 zwanego	 dalej	 Przedmiotem	

Gwarancji:	
-	 czna	d ugo 	budowanej	drogi			 -	
-	 czna	d ugo 	przebudowanej	drogi	
-	 czna	d ugo 	chodników		 	 	 -		
-	 czna	d ugo 	ci gów	pieszo	–	rowerowych		 -		
-	 czna	d ugo 	kanalizacji	deszczowej	 	 -	
-	 czna	d ugo 	sieci		 elektrycznych															
-	ilo 	przepustów	 	 	 	 	 -		
-	no no 	drogi		 	 	 	 	 -		
8.	Data	odbioru	ko cowego:	dzie 	.............	miesi c	...........................	rok	..............	
	
9.	Warunki	gwarancji	jako ci:	
9.1.	Wykonawca	o wiadcza,	 e	obj ty	niniejsz 	kart 	gwarancyjn 	przedmiot	gwarancji	

zosta 	wykonany	zgodnie	z	warunkami	decyzji	o	zezwoleniu	na	realizacj 	inwestycji	
drogowej,	umow ,	specyfikacj 	techniczn 	wykonania	i	odbioru	robót,	dokumentacj 	
projektow ,	zasadami	wiedzy	technicznej	i	przepisami	techniczno-budowlanymi.	

9.2.	Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialno 	 z	tytu u	 gwarancji	 jako ci	 za	wady	 fizyczne	
zmniejszaj ce	warto 	u ytkow ,	techniczn 	i	estetyczn 	wykonanych	Robót.	

9.3.	 Wykonawca	 udziela	 gwarancji	 jako ci	 na	 wykonane	 roboty	 na	 okres	 ………….	
miesi cy3,	licz c	od	dnia	zako czenia	czynno ci	odbioru	ko cowego.	

3 Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawc  w formularzu oferty w pkt. 5
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9.4.	w	okresie	gwarancji	Wykonawca	obowi zany	 jest	do	nieodp atnego	usuwania	wad	
ujawnionych	po	odbiorze	ko cowym,	zg oszonych	Wykonawcy	przez	Zamawiaj cego	
pisemnie,	 faksem	 lub	 w	formie	 elektronicznej	 w	terminie	 do	 ……………dni	 od	 dnia	
powzi cia	informacji	o	ujawnieniu	wady.	

9.5.	Ustala	si 	poni sze	terminy	usuni cia	wad:	
a)	je li	wada	uniemo liwia	zgodne	z	obowi zuj cymi	przepisami	u ytkowanie	obiektu	-	

niezw ocznie,	
b)	 In ynier	 Kontraktu,	 w	 porozumieniu	 z	 Zamawiaj cym,	 wyznaczy	 termin	 usuni cia	

wad	dla	robót,	których	realizacja	uzale niona	jest	od	warunków	atmosferycznych.	
9.6.	Usuni cie	wad	powinno	by 	stwierdzone	protokolarnie.	
9.7.	 W	przypadku	 usuni cia	 przez	 Wykonawc 	 istotnej	 wady	 lub	 wykonania	 wadliwej	

cz ci	Robót	na	nowo,	termin	gwarancji,	w	z	zakresie	usuni tej	wady	lub	wykonania	
wadliwej	cz ci	robót	na	nowo,		biegnie	na	nowo	od	chwili	usuni cia	istotnej	wady	
lub	wykonania	wadliwej	cz ci	robót	na	nowo.”	

	
9.8.	W	innych	przypadkach	termin	gwarancji	ulega	przed eniu	o	czas,	w	ci gu	którego	

wskutek	 wady	 przedmiotu	 obj tego	 gwarancj 	 Zamawiaj cy	 nie	 móg 	 z	niego	
korzysta .	

9.9.	Nie	podlegaj 	uprawnieniom	z	tytu u	gwarancji	jako ci	wady	powsta e	na	skutek:	
a)	si y	 wy szej,	 przez	 poj cie	 której	 strony	 utrzymuj :	 stan	 wojny,	 stan	 kl ski	

ywio owej	i	strajk	generalny,	
b)	normalnego	zu ycia	przedmiotu	gwarancji	lub	jego	cz ci,	
9.10.	 W	celu	 umo liwienia	 kwalifikacji	 zg oszonych	 wad,	 przyczyn	 ich	 powstania	

i	sposobu	 usuni cia	 Zamawiaj cy	 zobowi zuje	 si 	 do	 przechowania	 otrzymanej	
w	dniu	 odbioru	 dokumentacji	 powykonawczej,	 protoko u	 odbioru	 ko cowego	
i	protoko u	przekazania	przedmiotu	gwarancji	do	u ytkowania.	

9.11.	 Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 wszelkie	 szkody	 i	straty,	 które	 spowodowa 	
w	czasie	prac	przy	usuwaniu	wad.	

9.12.	Zamawiaj cy	mo e	zleci 	 innej	 firmie,	w	zast pstwie	Wykonawcy	 i	na	 jego	koszt,	
usuni cie	 wad	 lub	 usterek	 nieusuni tych	 w	wyznaczonym	 terminie,	 po	 uprzednim	
zawiadomieniu	 Wykonawcy.	 Kosztami	 zwi zanymi	 z	zast pczym	 usuni ciem	 wad	
Zamawiaj cy	obci y	Wykonawc .	

10.	Wykonawca,	 niezale nie	od	udzielonej	 gwarancji	 jako ci,	 ponosi	 odpowiedzialno 	
z	tytu u	r kojmi	za	wady	robót	budowlanych.	

Warunki	gwarancji	podpisali:	
	
Udzielaj cy	gwarancji	jako ci	upowa niony	przedstawiciel	Wykonawcy:	
.................................................................................................................................	
Przyjmuj cy	gwarancj 	jako ci	przedstawiciele	Zamawiaj cego:	
.................................................................................................................................	
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Z a c z n i k  n r  … … … … .  d o  u m o w y

G d a s k ,   d n i a  1 3 . 0 1 . 2 0 1 6 r .

O G Ó L N E  Z A E N I A  D O  P R O W A D Z E N I A
N A D Z O R U  I N W E S T O R S K I E G O

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie us ugi polegaj cej na:

Pe nieniu nadzoru inwestorskiego wraz z kontrol  rozliczenia budowy przez IN YNIERA dla
obiektu realizowanego pod nazw : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku
Kwidzyn - Prabuty”.

CPV - 71.52.00.00-9

CPV – 71.54.00.00-5

1. WST P

1.1. Uwagi ogólne

a) Zarz d Dróg Wojewódzkich og asza, e zamierza przeznaczy rodki pochodz ce z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwanego w dalszej cz ci
funduszem EFRR, na sfinansowanie zadania pod nazw :
………………………………………………….. zwana w dalszej cz ci ZADANIEM.

b) Cz  z tych rodków zostanie wykorzystana na sfinansowanie zarz dzania i
nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym ZADANIEM.

c) Poni szy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPISEM) w zakresie
charakterystyki przedmiotu inwestycji stanowi wyci g z cz ci opisowych Projektu
Budowlanego.

d) Ca y projekt wykonawczy w wersji elektronicznej stanowi za cznik do niniejszej
SIWZ

1.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wiadczenie us ugi zarz dzania, kontroli, nadzoru
inwestorskiego oraz rozliczenia finansowego ZADANIA,  zwanej  w  dalszej  cz ci
IN YNIEREM w okresie realizacji oraz przez ca y okres gwarancji i r kojmi
wykonanego ZADANIA.
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W celu realizacji us ugi przez IN YNIERA utworzy on zespó  specjalistów. Na czele
zespo u sta  b dzie IN YNIER KONTRAKTU pe ni cy równocze nie funkcj
inspektora nadzoru koordynatora, o którym mowa w prawie budowlanym.
IN YNIER KONTRAKTU jest przedstawicielem IN YNIERA odpowiedzialnym za ca y
zakres dzia IN YNIERA.

Cel zamówienia

Zamawiaj cy powierzy IN YNIEROWI zarz dzanie i nadzór inwestorski nad realizacj
ZADANIA, o którym mowa w pkt. 1.1 lit a) niniejszego OPISU,  w  celu  m.in.
prowadzenia i rozliczenia kosztów robót, skutecznego wyegzekwowania od
Wykonawcy robót budowlanych wymaganej jako ci wbudowanych materia ów,
wymaganej jako ci wykonanych robót w czasie realizacji ZADANIA i w okresie
gwarancji i r kojmi, oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz
w ustalonym w UMOWIE z wykonawc  robót budowlanych terminie.

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJ TEGO UMOW  NA ROBOTY

Przedmiotem zamówienia jest  nadzór nad zaprojektowaniem i wybudowaniem obiektu
budowlanego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn -
Prabuty”. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezb dnych
opinii, uzgodnie , pozwole  i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o pozwoleniu na budow / zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej, oraz
Rozbudowie przedmiotowych odcinków dróg.
Rozbudowa drogi  obejmuje nast puj ce odcinki dróg wojewódzkiej nr 521 o

cznej d ugo ci ok 18,9km:
Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec,
o d ugo ci ok 5,3 km przeznaczonej do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 521
rozpoczyna si  w mie cie Kwidzyn przy rondzie z drog  krajow  nr 55, a ko czy przy
wje dzie do miejscowo ci Rakowiec.
Odcinek B: Rakowiec –Licze,
o d ugo ci ok 4,77 km , rozpoczyna si  w miejscowo ci Rakowiec, a ko czy w
miejscowo ci Licze

Odcinek C: Licze-Prabuty

o d ugo ci ok 8,86 km rozpoczyna si  w miejscowo ci Licze, a ko czy w miejscowo ci
Prabuty.

Ponadto budowie i przebudowie podlega  b  krótkie odcinki dróg powiatowych i
gminnych w obszarze wlotów na skrzy owania a tak e szereg elementów istniej cej
infrastruktury technicznej.
Nie ograniczaj c si  do ni ej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre lonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
nale y zaprojektowa  i wykona  nast puj ce zakres min:
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-  rozbudowa DW 521 do parametrów klasy G oraz osi gni cie no no ci min
115KN/o

- rozbudowa skrzy owa  na przebudowywanym odcinku drogi,
- przebudow /budow  chodników na terenach miejscowo ci oraz poza obszarze

zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przej  dla pieszych,
- budow  dróg rowerowych lub ci gów pieszo-rowerowych na terenie

miejscowo ci oraz na odcinkach pomi dzy miejscowo ciami,
-  przebudow  istniej cych oraz budow  nowych zatok autobusowych
- przebudow  istniej cych oraz budow  nowych zatok autobusowych,
- wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego,
- budow /przebudow  obiektów mostowych:
-  budow /przebudow  przepustów,
- przebudowa przejazdu kolejowego
- budow /przebudow  innych obiektów np. schodów, ogrodze ,
- przebudow /budow  zjazdów,
- przebudow /budow  rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników

retencyjnych, urz dze  podczyszczaj cych, drena y,
- przebudow /budow  o wietlenia drogowego na terenach zabudowy, oraz poza

obszarze zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przej  dla pieszych,
- przebudow  koliduj cego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
-  wycink  zieleni koliduj cej,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- urz dzenia bezpiecze stwa ruchu;
- wzmocnienie pod a gruntowego dla uzyskania w ciwych warunków

posadowienia dróg i obiektów in ynierskich oraz korpusu wysokich nasypów
wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

- oczyszczenie i udro nienie istniej cych urz dze  melioracyjnych i odbiorników
dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

- po zako czeniu Robót wykona  pe  rekultywacj  terenów zaj tych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekszta conych
przez Wykonawc ;

2.1 Podstawowe  obszary odpowiedzialno ci, bran e które wchodz  min. w zakres
zadania:

a) In ynier Kontraktu, przedstawiciel In yniera –koordynator zadania,
b) drogowa (w tym docelowa organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewów oraz

ziele , przebudowa przepustów drogowych),
c) energetyczna i elektryczna: o wietlenie drogowe, przebudowy linii

elektrycznych wysokiego, redniego i niskiego napi cia,
d) telekomunikacyjna: usuni cie kolizji (prze enie lub zabezpieczenie kabli),
e) sanitarna,
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f) geotechniczna,
g) konstrukcje in ynierskie -budowa muru oporowego,
h) prawna,
i) rodowiskowa
j) materia owa/technologiczna,
k) geodezyjna,
l) rozliczeniowa.

Na etapie realizacji zadania IN YNIER zapewni minimalny sk ad personelu tj. min:
I. Koordynator

a) In ynier Kontraktu, min 1 osobowa
II. Nadzór na etapie dokumentacji projektowej

a)  Weryfikator bran y  drogowej min 1 osoby
b) Weryfikator bran y energetycznej i elektrycznej: min 1 osoba
c) Weryfikator bran y telekomunikacyjnej min 1 osoba
d) Weryfikator bran y sanitarna, min 1 osoba
e) Weryfikator bran y mostowej min 1 osob
f) Weryfikator bran y geotechnicznej, wg potrzeb
g) Weryfikator bran y konstrukcyjno-in ynierskiej -budowa muru oporowego,

wg potrzeb
h) Weryfikator od spraw rodowiskowych min 1 osoba
i) Inni wg potrzeb

III. Nadzór na etapie realizacji robót budowlanych

l)  Inspektor bran y drogowej min 3 osoby,
m) Inspektor bran y energetycznej i elektrycznej  min 1 osoba
n) Inspektor bran y telekomunikacyjnej min 1 osoba
o) Inspektor bran y  sanitarnej, min 1 osoba
p) Inspektor bran y  geotechnicznej, wg potrzeb
q)  Inspektor bran y mostowej min 1 osoba
r) Inspektor bran y  konstrukcji in yniersko -budowlanej muru oporowego,   wg

potrzeb
s) materia owa/technologiczna, min 1 osoba
t) geodezyjna, min 1 osoba
u) inni wg potrzeb
v) rozliczeniowa min 1 osoba

IV. Pozosta e
a) Obs uga Prawna
b) Inni wg potrzeb

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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1) Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym  mowa w pkt 1.2 niniejszego OPISU,
dzie trwa a: …………………r.

2) Termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych:

a) Rozpocz cie robót budowlanych ustala si  na dzie  przekazania terenu budowy,
co nast pi ………………

b) Zako czenie robót budowlanych w terminie do dnia ………………….. r.;
c)  Z enie wniosku pozwolenia na u ytkowanie dla przedmiotu zamówienia i

wszystkich jego elementów w terminie do ………………………………..;
3) W okresie gwarancji zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy robót budowlanych.

4. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJ CEGO

Zamawiaj cy przeka e IN YNIEROWI, na czas pe nienia nadzoru, nast puj ce
dokumenty:

Kopi  umowy z Wykonawc  na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Kopi  Oferty Wykonawcy robót budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,
Koncepcja projektowa wraz ze koncepcj  Specyfikacji Technicznych,
Inne b ce w jego posiadaniu dokumenty sk adaj ce si  na zadanie

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych maj cych wp yw na realizacj  tej e umowy.

5. ZAKRES DZIA

5.1. Obowi zki ogólne

1) IN YNIER b dzie odpowiada  za:

Pe nienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Umowie
na nadzór inwestorski i obowi zuj cymi przepisami prawa. Personel IN YNIERA w
granicach przyznanych mu uprawnie  b dzie prowadzi  kontrole na etapie realizacji
robót w zakresie jako ci materia ów i robót oraz post pu poszczególnych etapów
ZADANIA, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiaj cego harmonogramem
przygotowanym przez Wykonawc  robót budowlanych.

IN YNIER dzie pe ni  swoje obowi zki przy cis ej wspó pracy z Zamawiaj cym
oraz b dzie:
a) Wspiera  Zamawiaj cego we wszystkich czynno ciach technicznych,

administracyjnych i rozliczeniach  finansowych zwi zanych z realizacj  zadania
zgodnie z decyzj  o dofinansowanie Projektu ze rodków unijnych oraz
wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporz dza  wszelkie niezb dne
dokumenty wymagane w w/w umowie zgodnie ze wzorami dost pnymi na
stronie internetowej http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci i zgodnie  z
niniejszym OPISEM,

http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci
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 w tym m.in.:

przestrzega  przepisów Unii Europejskiej zwi zanych z dofinansowaniem
Projektu ze rodków EFRR w ramach RPO Województwa Pomorskiego oraz
egzekwowa  ich przestrzeganie przez wykonawc  robót budowlanych,

wype nia  obowi zki sprawozdawcze wynikaj ce z procedury
wspó finansowania Projektu ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w (zgodnie z obowi zuj cymi wytycznymi dost pnymi
na stronie internetowej http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).

b) Zapewnia  sta  wymian  informacji z Zamawiaj cym oraz koordynacj  swojej
dzia alno ci z wymaganiami Zamawiaj cego.

c) Prowadzi  bie  analiz  sytuacji zwi zan  z realizacj ZADANIA, monitorowa  i
identyfikowa  wszelkie problemy, ryzyka i zagro enia pomy lnego przebiegu
ZADANIA. Wykrycie takich problemów czy zagro  skutkowa  b dzie
podj ciem przez IN YNIERA dzia  naprawczych w zakresie jego kompetencji
lub sformu owania konkretnych zalece  (sugestii dla Zamawiaj cego) odno nie
konieczno ci podj cia okre lonych dzia . W szczególno ci, gdy post p
realizacji elementów ZADANIA nie b dzie  zgodny z harmonogramem
przed onym  przez Wykonawc  robót budowlanych, do obowi zków
IN YNIERA b dzie nale o poinformowanie Zamawiaj cego o wszystkich
rodkach, które nale y podj  w celu zaradzenia zaistnia ej sytuacji oraz

wype nienia zobowi za  wynikaj cych z umowy na wykonanie ZADANIA.
Wszelkie wnioski formu owane przez In yniera Kontraktu dla Zamawiaj cego
powinny zawiera  wyczerpuj ce uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, (co nie ogranicza mo liwo ci formu owania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

d) Przestrzega  zasady,  e  przep yw  informacji  pomi dzy  stronami  odbywa  si
drog  korespondencyjn , tzn. na pi mie (w tym polecenia In yniera Kontraktu)
i/lub mailowo – korespondencja uzupe niaj ca.

2) Obowi zki w zakresie kontroli rozlicze  finansowych

 Kontrola rozlicze  finansowych b dzie dotyczy a w szczególno ci:

a) Bie cej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym zgodnie
z  Umow  na  roboty  budowlane  dla ZADANIA i decyzj  o dofinansowanie
ZADANIA ze rodków unijnych.

b) Kontroli prawid owo ci wystawiania faktur w zakresie zgodnym z umow
zawart  z Wykonawc  robót budowlanych i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

c) Kontroli p atno ci przez Wykonawc  robót budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umow  zawart  z Wykonawc  robót
budowlanych dla ZADANIA.

http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).
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d) Klasyfikowania kosztów dla ka dej wystawionej przez Wykonawc  robót
budowlanych faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodne z
zasadami dotycz cymi projektów wspó finansowanych ze rodków unijnych w
ramach  RPO  na  lata  2014-2020  (zgodne  z  obowi zuj cymi  wytycznymi
dost pnymi na stronie internetowej http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).

e) Sprawdzania zgodno ci rozliczenia realizowanego ZADANIA z ofert
Wykonawcy robót budowlanych i potwierdzanie poprawno ci wystawienia
faktur cz ciowych oraz faktury ko cowej za wykonane elementy ZADANIA,  a
nast pnie przekazywanie Zamawiaj cemu celem zatwierdzenia do zap aty. Czas
na sprawdzenie przez IN YNIERA przekazanych przez Wykonawc
dokumentów, dotycz cych miesi cznych rozlicze  ZADANIA, stanowi cych
podstaw  do wystawienia faktury, wynosi maximum 14 dni od momentu
otrzymania kompletnych dokumentów rozliczeniowych.

 Sposób opisu  musi by  zgodny ze wzorem opisu faktury dost pnej na stronie
internetowej RPO na lata 2014-2020 (http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).

f) Prowadzenia bie cych rozlicze  wykonanych elementów ZADANIA, by jego
warto  ko cowa nie przekroczy a wielko ci rodków umownych
przeznaczonych na realizacj ZADANIA.

g) Analizy i weryfikacji  harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania
robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawc  robót budowlanych.

 Harmonogramy finansowe powinny by  sporz dzane w zakresach miesi cznych
i kwartalnym w kwotach netto i brutto.

h) Przygotowania rozliczenia ko cowego ZADANIA.

i) Przygotowania raportów miesi cznych które b  podstaw  do wystawienia
faktury za wiadczenie us ugi IN YNIERA.

3) Inne obowi zki IN YNIERA

a) IN YNIER dzie czynnie uczestniczy  w ka dej kontroli ZADANIA obj tego
decyzj  o dofinansowanie Projektu ze rodków unijnych dokonywanego przez
instytucje  do  tego  uprawnione  w  ci gu  okresu  Trwa ci  Projektu, tj. 5 lat od
daty zako czenia finansowej realizacji i w okresie gwarancji .

b) Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiaj cemu w wersji papierowej
musz  by  podpisane przez In yniera Kontraktu oraz przekazane tak e w wersji
elektronicznej.

c) Ca  dokumentacji posiadanej przez IN YNIERA niezb dnej do prawid owej
realizacji przedmiotowego ZADANIA b dzie przechowywana w biurze
IN YNIERA, a po zako czeniu przekazana Zamawiaj cemu.

d) IN YNIER jest zobowi zany nale ycie zabezpieczy  posiadan  przez siebie
dokumentacj  przed zniszczeniem i dost pem osób niepowo anych oraz jest za
ni  odpowiedzialny a  do momentu przekazania jej Zamawiaj cemu.

http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).
http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci).
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e) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dost pu do wszelkiej dokumentacji
posiadanej przez IN YNIERA, a dotycz cej realizacji przedmiotowego ZADANIA,
na ka dym etapie realizacji ZADANIA.   W  szczególno ci  dotyczy  to  sytuacji,  w
której odbywa  s  b dzie jakakolwiek kontrole Projektu przez uprawnione do
tego instytucje.

5.2 Obowi zki w czasie realizacji ZADANIA

1) IN YNIER jest zobowi zany do:

a) Ustanowienia weryfikatorów dokumentacji projektowej oraz inspektorów
nadzoru wszystkich bran  i pozosta ych specjalistów dla kompleksowej realizacji
ZADANIA. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

b) Zorganizowania pracy swoich inspektorów w taki sposób, aby Umowa na
wykonanie prac projektowych i  robót budowlanych by a zrealizowana zgodnie
z harmonogramem wykonania ZADANIA, przygotowanym przez Wykonawc
robót budowlanych.

c)  Zaopatrzenie swojego personelu na terenie budowy o wszystkie elementy w
celu przestrzegania przepisów BHP.

d) Informowania bezpo rednio Przedstawiciela Zamawiaj cego o problemach,
jakie napotka  w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji ZADANIA,  o
którym  mowa  w  pkt.  a)  oraz  przedstawienia  propozycji  ich  rozwi zania  do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiaj cego.

e) Zaopatrzenia swoich inspektorów w niezb dne wsparcie oraz pomoc techniczn
i prawn  ze strony innych specjalistów, je li zajdzie taka potrzeba.

f) Kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli
cych w strefie oddzia ywana robót budowlanych realizowanych przez

Wykonawc  robót budowlanych.
g) Doprowadzania do polubownego rozwi zywania sporów z Wykonawc  robót

budowlanych.
h) Udzia u w razie konieczno ci w odpowiedniej procedurze arbitra owej.
i) Przygotowania i terminowego dostarczenia raportów miesi cznych z post pu

robót budowlanych.
j) Niezw ocznego zawiadamiania Zamawiaj cego o wszelkich okoliczno ciach

mog cych spowodowa  nieprawid ow  i nieterminow  realizacj ZADANIA.

2) IN YNIER jest upowa niony i zobowi zany do:

a) Kontroli realizacji warunków umownych przedmiotu zamówienia Wykonawcy.
b) Reprezentowania Zamawiaj cego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach

zwi zanych z realizacj ZADANIA, a w szczególno ci we wspó pracy z lokalnymi
samorz dami i mieszka cami. Zakres wspó pracy z lokalnymi samorz dami i
mieszka cami, a tak e z organizacjami ekologicznymi, s  przypisane osobowo
do stanowiska In yniera kontraktu (osoby zajmuj cej to stanowisko).
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O wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwi zania In ynier
kontraktu powiadomi Przedstawiciela Zamawiaj cego.

c) Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania prac projektowych
jaki i  robót budowlanych w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawc
robót budowlanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

d) Monitorowania post pu prac projektowych jaki i  robót budowlanych poprzez
sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodno ci realizacji z
obowi zuj cym harmonogramem robót przygotowanym przez Wykonawc
robót budowlanych.

e) Wnioskowania do Zamawiaj cego w formie pisemnej, o wydanie polecenia,
przyspieszenia lub opó nienia tempa robót budowlanych.

f) Udzielania Wykonawcy prac projektowych jaki i  robót budowlanych wszelkich
dost pnych informacji i wyja nie  dotycz cych ZADANIA.

g) Organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na
budowie, radom miesi cznym jak równie  organizacji i przewodniczenia
naradom zwo anym przez Zamawiaj cego z udzia em In yniera kontraktu
niezb dnego  personelu, Wykonawcy robót budowlanych i sporz dzenia
protoko ów z narad, przekazywania ich w ci gu 3 dni  roboczych od narady
Zamawiaj cemu i Wykonawcy robót budowlanych.

h) Organizacji i przewodniczenia miesi cznym naradom koordynacyjnym prac
projektowych, przewodniczenia naradom zwo anym przez Zamawiaj cego z
udzia em In yniera kontraktu i jego niezb dnego  personelu, Wykonawcy robót
budowlanych i sporz dzenia protoko ów z narad, przekazywania ich w ci gu 7  dni
roboczych od narady Zamawiaj cemu i Wykonawcy robót budowlanych. IN YNIER
Kontraktu musi zapewni  sal  do przeprowadzenia narady na min 15 osób. Sala
winna by  wyposa ona w sprz t audio wizualny.

i) Wspó pracy z Zamawiaj cym w egzekwowaniu postanowie  Umowy na roboty
budowlane.

j) cis ej wspó pracy z Wykonawc  prac projektowych i robót budowlanych w
zakresie wprowadzania zmian do projektu budowlanego po wcze niejszej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiaj cego.

k) Czuwania nad realizacj  elementów robót budowlanych zwi zanych z ochron
rodowiska wspó prac  z organizacjami ekologicznymi

l) Sprawdzania i formu owania zalece  dotycz cych poprawno ci i autentyczno ci
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

m)   Utrzymania bie cej komunikacji z Zamawiaj cym i raportowania.

n) Egzekwowania w czasie realizacji zadania zapisów Decyzji rodowiskowej.
o) Nadzorowania wykonywania robot dodatkowych (o ile wyst pi ) dla zadania.
p) Oceny przydatno ci gruntów stosowanych w budowlach ziemnych.
q) Nadzorowania bada  laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót

budowlanych i wykonania bada  kontrolnych przez IN YNIERA.
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r) Wykonanie kontrolnych bada  jako ci w laboratoriach w asnym lub
posiadaj cym certyfikacj , po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela
Zamawiaj cego, w ilo ci min 10% bada  wg SST.

s) Kontroli sposobu sk adowania i przechowywania materia ów.
t) Kontroli przestrzegania zapisów decyzji rodowiskowej szczególnie w zakresie

konieczno ci ochrony cennych warto ci przyrodniczych, zasobów naturalnych i
zabytków oraz ograniczenia uci liwo ci dla terenów s siednich.

u) Sta ego nadzorowania, jako ci materia ów i robót wykonywanych przez
Wykonawc  robót budowlanych.

v) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych bada
materia ów  lub  robót  budz cych  w tpliwo  co  do  ich  jako ci  oraz
nadzorowania pobierania próbek.

w) Zalecenia i nadzoru nad wykonaniem kontrolnych bada  laboratoryjnych i
pomiarów. Wyznaczeni przedstawiciele In yniera uczestnicz   we wszystkich
badaniach laboratoryjnych, sprawdzaj cych jako  wykonywanych robót
budowlanych.

x) Sprawdzania i formu owania zalece  dotycz cych poprawno ci i autentyczno ci
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

y) Dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesi cznych zestawie
ilo ci i warto ci wykonanych robót.

z) Weryfikacji i przedstawienia pisemnych wniosków Przedstawicielowi
Zamawiaj cego na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót
przedstawionych przez Wykonawc  robót budowlanych.

aa) Wykonywania wyceny polece  zmian w porozumieniu z Zamawiaj cym, z
uwzgl dnieniem przepisów prawa zamówie  publicznych i ustawy o finansach
publicznych.

bb) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego w tym sprawdzenia i
zaakceptowania zaprojektowanego sposobu wzmocnienia pod a.

cc) Utrzymania bie cej komunikacji z Zamawiaj cym i raportowania.
dd) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamianie  Wykonawcy robót

budowanych i Przedstawiciela Zamawiaj cego o wykrytych wadach oraz
okre lenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

ee)   Przygotowania odbioru ko cowego robót sprawdzenia kompletno ci i
prawid owo ci przed onych przez Wykonawc  robót budowlanych
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót

ff) Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, informowania
Przedstawiciela Zamawiaj cego o wszystkich wyst puj cych problemach oraz
problemach przewidywanych i wnioskowania o podj cie dzia
zapobiegawczych lub/i naprawczych do ich przezwyci enia.

gg) Identyfikowania wsz dzie tam gdzie jest to mo liwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszcze  ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron
trzecich i niezw ocznie informowania o tym Przedstawiciela Zamawiaj cego z
propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.
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hh) Udzia u przy rozpatrywaniu roszcze  Wykonawcy robót budowlanych i
przedstawiania  Zamawiaj cemu stanowiska w odniesieniu do nich.

ii) W przypadku, gdy wszcz ty zostanie spór s dowy mi dzy Zamawiaj cym, a
Wykonawc  robót budowlanych dotycz cy realizacji Umowy na roboty,
IN YNIER zapewni wsparcie Zamawiaj cemu poprzez przedstawienie
wyczerpuj cych informacji i wyja nie  dotycz cych tematu sporu.

jj) Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
rozwi zania lub odst pienia.

kk) Wystawiania wszelkich niezb dnych dokumentów zwi zanych z realizacj
ZADANIA wymaganych przez Zamawiaj cego.

ll) Udzia u w przygotowaniach raportów i sprawozda  sporz dzanych przez
Zamawiaj cego.

mm) Udzia u w rozwi zywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszcze  osób trzecich
wywo anych realizacj  zadania, o których mowa pkt. b).

nn) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiaj cego, podwykonawców robót
budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z
podwykonawcami, kontroli umów i p atno ci pomi dzy Wykonawc  robót
budowlanych, a podwykonawcami.

oo) Uczestnictwa w przegl dach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym.
pp) Prowadzenia  listy obecno ci dla personelu nadzoru.

5.3. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej In ynier Kontraktu jest
upowa niony i zobowi zany do:

a) Ustanowienia specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi w zakresie
niezb dnym dla weryfikacji i obs ugi etapu projektowania wraz ze specjalist  ds.
materia owych i technologicznych.

b) Opiniowania wszystkich dokumentów na etapie wykonywania projektu, do
przekazania których jest zobowi zany wykonawca robót Zamawiaj cemu , w tym
m.in.:

- za  technologicznych
- za  materia owych
- STWiORB
- przyj tych  rozwi za  projektowych

c) Wydawania certyfikatów Wykonawcy dokumentacji projektowej:

- na etapie Projektu Budowlanego,
- na etapie Projektu Wykonawczego,

d) Organizowania i uczestniczenia w comiesi cznych Radach Projektu

e) kontroli harmonogramu rzeczowo – finansowego.
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f) In ynier Kontraktu jest zobowi zany do dokonywania na bie co, w miar  post pu
prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji Dokumentów Wykonawcy
sporz dzonych przez Wykonawców Kontraktu, zgodnie z Umow , a w szczególno ci:

1) weryfikacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego pod wzgl dem
ich zgodno ci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-

ytkowym, obowi zuj cymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi
oraz wiedz  techniczn ;

2) weryfikacji i nadzorowania prawid owo ci zaprojektowania linii
rozgraniczaj cej inwestycji, w kontek cie rozwi za  dla obs ugi przyleg ego
terenu, zaj to ci terenu oraz prawid owo ci podzia ów nieruchomo ci;

3) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwi za
projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego;

4) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektu robót geologicznych wraz z
uzyskaniem Decyzji o zatwierdzeniu oraz wykonania w zale no ci od potrzeb
Opinii geotechnicznej, Dokumentacji bada  pod a gruntowego,
Dokumentacji geologiczno-in ynierskiej i Projektu geotechnicznego;

5) weryfikacji i nadzorowania przeprowadzenia procedury sporz dzenia raportu
do ponownej oceny oddzia ywania na rodowisko;

6) weryfikacji i nadzorowania wykonania materia ów niezb dnych do wyst pie
o uzgodnienia formalno-prawne, w tym m.in. Decyzj  o pozwoleniu wodno-
prawnym, uzgodnienia z gestorami sieci, zarz dcami dróg i sieci kolejowej.
Decyzj  o zezwoleniu na Realizacj  Inwestycji Drogowej;

7) weryfikacji i nadzorowaniu wykonania Audytu Bezpiecze stwa Ruchu
Drogowego;

8) weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów sta ej organizacji ruchu oraz
Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie;

9) weryfikacji i nadzorowania procedury uzupe niania dokumentacji projektowej
w tocz cym si  postepowaniu o wydanie decyzji;

10) weryfikacji pozosta ych Dokumentów Wykonawców wymienionych w
Programie Funkcjonalno-U ytkowym w trakcie realizacji Kontraktu.

g)    In ynier Kontraktu  jest zobowi zany koordynowa  prace projektowe Wykonawcy,
w szczególno ci w zakresie;

1) rozwi za  projektowych budowy, przebudowy lub rozbiórek obiektów na
styku z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi;
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2) ewentualnych uzgodnie  z zarz dcami dróg i sieci kolejowych, w przypadku
przebudowy lub budowy dróg lokalnych w ramach Kontraktu;

3)  uzgodnie  Wykonawców w zakresie dokumentacji i Robót prowadzonych na
styku Kontraktów.

4)   przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji
projektowej In ynier Projektu przedstawi w raportach miesi cznych.

5)   In ynier Kontraktu zobowi zany jest do bie cej weryfikacji dokumentacji
projektowej opracowanej przez Wykonawców Dzia ania In yniera Kontraktu
zostan  przedstawione  i opisane w raporcie miesi cznym.

6) In ynier Kontraktu powinien nadzorowa  prowadzenie nadzoru autorskiego,
weryfikowa  i akceptowa  dzia ania Projektanta, o których mowa w art 20
ustawy – Prawo budowlane.

7)   Dokumenty Wykonawcy skierowane do realizacji In ynier Kontraktu
zobowi zany jest opatrzy  piecz ci  ”Do realizacji” wraz z podpisem In yniera
Kontraktu b   osoby przez niego upowa nionej.

5.4. Na etapie realizacji robót budowlanych

1) In ynier jest zobowi zany do:

a) Ustanowienia inspektorów nadzoru wszystkich bran  i pozosta ych specjalistów dla
kompleksowej realizacji zadania, ze wskazaniem osoby koordynuj cej, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych  w
dokumentacji projektowej oraz interpretacji ich wp ywu na wykonanie robót
budowlanych, a nast pnie przedstawienia wniosków Zamawiaj cemu wraz z
propozycj , zmian, gdzie wed ug jego opinii i zawodowego do wiadczenia jest to
potrzebne lub w ciwe.

b) Zorganizowania pracy swoich inspektorów w taki sposób, aby Umowa na
wykonanie robót budowlanych by a zrealizowana zgodnie z harmonogramem
wykonania robót budowlanych, przygotowanym przez Wykonawc  robót
budowlanych, a obecno  IN w czasie prowadzenia robót budowlanych
zapewniona.

c) Wyposa enia swoich inspektorów w niezb dny sprz t BHP.

d) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych  w dokumentacji projektowej
oraz interpretacji ich wp ywu na wykonanie robót budowlanych, a nast pnie
przedstawienia wniosków Zamawiaj cemu wraz z propozycj , zmian, gdzie
wed ug jego opinii i zawodowego do wiadczenia jest to potrzebne lub

ciwe.

e) Informowania bezpo rednio Przedstawiciela Zamawiaj cego o problemach,
jakie napotka  w trakcie wykonywania jakiejkolwiek fazy realizacji zadania, o
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którym  mowa  w  pkt.  a)  oraz  przedstawienia  propozycji  ich  rozwi zania  do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiaj cego.

f) Zaopatrzenia swoich inspektorów w niezb dne wsparcie i pomoc techniczn  ze
strony innych specjalistów je li zajdzie taka potrzeba.

g) Sprawdzania zgodno ci dostaw materia ów i urz dze  z dokumentacj
projektow  oraz sprawdzanie kompletno ci wymaganych atestów, aprobat i
gwarancji na ww. dostarczone materia y i urz dzania.

h) Zapewnienia, e roboty budowlane wykonywane s  przy zachowaniu
nale ytego poziomu ochrony zdrowia i bezpiecze stwa, przepisów bhp i
ochrony rodowiska, a tak e zabezpieczenia budynków i budowli znajduj cych
si  w strefie oddzia ywania robót budowlanych.

i) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno ci wykonania robót
dodatkowych do ZADANIA przedstawionych przez Wykonawc  robót
budowlanych, w zakresie finansowym i rzeczowym. In ynier kontraktu i
Inspektorzy nadzoru nie maj  pe nomocnictwa do zatwierdzania robót
dodatkowych do ww. ZADANIA.

j) Przegl du i zweryfikowania wraz z w asn  opini  kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz dokumentacji zwi zanej z nadzorowanymi robotami
budowlanymi ( cznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany
sytuacyjne).

k) Kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli
cych w strefie oddzia ywana robót budowlanych realizowanych przez

Wykonawc  robót budowlanych.

l) Doprowadzania do polubownego rozwi zywania sporów z Wykonawc  robót
budowlanych i osobami trzecimi.

m) Udzia u w razie konieczno ci w odpowiedniej procedurze arbitra owej.

n) Przygotowania i terminowego dostarczenia raportów miesi cznych z post pu
robót budowlanych.

o) Niezw ocznego zawiadamiania Zamawiaj cego o wszelkich okoliczno ciach
mog cych mie  wp yw na prawid ow  i terminow  realizacj  zadania.

p) Organizowanie bada  jako ci w laboratoriach posiadaj cych certyfikacj  po uprzedniej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiaj cego.

2) In ynier kontraktu jest upowa niony i zobowi zany do:

a) Reprezentowania Zamawiaj cego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwi zanych z realizacj ZADANIA, a w szczególno ci we wspó pracy z lokalnymi
samorz dami i mieszka cami. Zakres wspó pracy z lokalnymi samorz dami i
mieszka cami, a tak e z organizacjami ekologicznymi, s  przypisane osobowo
do stanowiska In yniera Kontraktu (osoby zajmuj cej to stanowisko). O
wszystkich problemach wraz z propozycjami ich rozwi zania In ynier
powiadomi Przedstawiciela Zamawiaj cego.
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b) Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
obj tymi ZADANIEM, w pe nym zakresie obowi zków wynikaj cych z przepisów
ustawy Prawo Budowlane.

c) Opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych
w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawc  robót budowlanych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

d) Zaopiniowania programu Zapewnienia Jako ci, Projektów Technologii i
Organizacji Robót, oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawc  robót
budowlanych.

e) dania od Kierownika Budowy dokonania poprawek b  ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a tak e wstrzymania
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mog a
spowodowa  niedopuszczaln  niezgodno  z dokumentacj  projektow  lub
decyzj  ZRID. O zaistnia ych zagro eniach In ynier niezw ocznie powiadomi
Przedstawiciela Zamawiaj cego.

f) Podejmowania decyzji o wstrzymaniu cz ci lub ca ci robót budowlanych w
sytuacjach zagra aj cych yciu lub zdrowiu ludzi oraz sytuacji gro cej
katastrof  budowlan . O zaistnia ych zagro eniach In ynier kontraktu
niezw ocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiaj cego i odpowiednie s by
ratownicze.

g) Nieskr powanego dost pu do terenu budowy i wszelkich miejsc, gdzie
materia y i urz dzenia b  pozyskiwane, wytwarzane, montowane,
sk adowane lub przygotowywane do wbudowania.

h) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jako ci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materia ów, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacj  projektow  oraz
praktyk  In yniersk .

i) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawc  robót budowanych zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz utrzymania porz dku na terenie budowy.

j) Udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dost pnych informacji i
wyja nie  dotycz cych zadania.

k) Kontroli zgodno ci oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu przez ca y okres realizacji ZADANIA.

l) Wnioskowania o usuni cie z Terenu Budowy ka dej osoby zatrudnionej przez
Wykonawc  robót budowanych, która zachowuje si  niew ciwie, jest
niekompetentn  lub niedba a w swojej pracy.

m) Wydania polecenia usuni cia z Terenu Budowy materia ów nie spe niaj cych
wymaga  zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz tych które nie b  u yte
podczas budowy.

n) Organizacji i przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym na
budowie, radom miesi cznych jak równie  organizacji i przewodniczenia
naradom zwo anym przez Zamawiaj cego z udzia em In yniera kontraktu i jego
zespo u, Wykonawcy robót budowlanych i sporz dzenia protoko ów z narad,
przekazywania ich w ci gu 5 dni od narady Zamawiaj cemu i Wykonawcy robót
budowlanych.
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o) Czuwania nad realizacj  elementów robót budowlanych zwi zanych z ochron
rodowiska,  wspó prac  z organizacjami ekologicznymi.

p) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawc  robót budowanych wymaga
opisanych w decyzji rodowiskowej.

q) Nadzorowania wykonywania robót dodatkowych (o ile wyst pi ) dla ZADANIA.
r) Oceny przydatno ci gruntów stosowanych w budowlach ziemnych.
s) Nadzorowania bada  laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót

budowlanych i wykonania bada  kontrolnych przez Nadzór Inwestorski.
t) sprawdzenia i zaakceptowania projektowanego przez Wykonawc  robót

budowanych sposobu wzmocnienia pod a.
u) Kontroli sposobu sk adowania i przechowywania materia ów.
v) Sta ego nadzorowania, jako ci materia ów i robót wykonywanych przez

Wykonawc  robót budowlanych.
w) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych bada

materia ów  lub  robót  budz cych  w tpliwo  co  do  ich  jako ci  oraz
nadzorowania pobierania próbek.

x) Zalecenia i nadzoru nad wykonaniem kontrolnych bada  laboratoryjnych i
pomiarów. Wyznaczeni przedstawiciele IN YNIERA uczestnicz   we wszystkich
badaniach laboratoryjnych, sprawdzaj cych jako  wykonywanych robót
budowlanych.

y) Sprawdzania i formu owania zalece  dotycz cych poprawno ci i autentyczno ci
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

z) Odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i potwierdzenia odbioru
wpisem w Dzienniku Budowy w terminie nie d szym ni  3 dni od zg oszenia
ich przez Wykonawc  robót budowlanych.

aa) Dokonywania obmiaru wykonanych robót oraz sprawdzenia miesi cznych
zestawie  ilo ci i warto ci wykonanych robót w terminie do 14 dni od
przekazania ich przez Wykonawc  robót budowlanych.

bb) Weryfikacji i przedstawienia pisemnych wniosków Przedstawicielowi
Zamawiaj cego na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót
przedstawionych przez Wykonawc  robót budowlanych.

cc) Wykonywania wyceny polece  zmian w porozumieniu z Zamawiaj cym, z
uwzgl dnieniem przepisów prawa zamówie  publicznych i ustawy o finansach
publicznych.

dd) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego.
ee) Kontroli przestrzegania przez Wykonawc  robót budowlanych regu  bhp,

zgodno ci z zasadami BRD sposobu prowadzenia robót pod ruchem.
ff) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamianie  Wykonawcy   robót

budowanych i Przedstawiciela Zamawiaj cego o wykrytych wadach oraz
okre lenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

gg) Przygotowania odbioru ko cowego robót, sprawdzenia kompletno ci i
prawid owo ci przed onych przez Wykonawc  robót budowlanych
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót.
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hh) Utrzymania bie cej komunikacji z Zamawiaj cym i raportowania
ii) Powiadomienia Zamawiaj cego o wszelkich problemach Wykonawcy robót

projektowych i budowanych i rozbie no ciach mi dzy dokumentacj
Zamawiaj cego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

jj) Prowadzenia bie cej kontroli zadania i aktualizowania szacunku ko cowej
warto ci Umowy na roboty budowlane.

3) In ynier b dzie decydowa  o:

a) Dopuszczaniu materia ów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urz dze
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót
budowlanych, zatwierdzeniu dokumentów jako ci,  aprobat, deklaracji
zgodno ci, atestów. itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materia ów
wadliwych lub  niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

b) Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawc  robot
budowlanych.

c) Zatwierdzaniu przedstawionych metod wykonywania robot budowanych,
czaj c roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawc  robot

budowlanych.
d) Dopuszczeniu do udzia u w kontrakcie wytwórni mas bitumicznych i

betonowych, wytwórni prefabrykatów, oraz sprz tu i rodków transportu
Wykonawcy robót budowlanych.

e) Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagra aj cy bezpiecze stwu lub
wykowanymi niezgodnie z wymaganiami ZADANIA.

f) Sposobie zabezpieczenia i post powania z wykopaliskami odkrytymi na terenie
budowy.

g) Sposobie zabezpieczenia i post powania z ewentualnie napotkanymi
niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie
prowadzonych robót.

4) IN YNIER b dzie wnioskowa  do Zamawiaj cego w formie pisemnej o:

a) Wydanie polecenia, przyspieszenia lub opó nienia tempa robot budowlanych.
b) Przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów lub ekspertyz przez

niezale nego Inspektora, je eli by oby to wymagane okoliczno ciami.
c) Zlecenie usuni cia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.
d) Udzielenie zamówie  dodatkowych niezb dnych do prawid owej realizacji

zamówienia podstawowego tj. dla robót budowlanych zgodnie z Ustaw  Prawo
Zamówie  Publicznych.

e) Zmian  przez Wykonawc  robót budowanych Programu Zapewnienia Jako ci,
Harmonogramu Robót.

f) Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.
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5.5. Etap po zako czeniu robót

1) IN YNIER b dzie odpowiedzialny za nast puj ce ZADANIA:
a) Sprawdzanie wszystkich niezb dnych dokumentów potrzebnych do odbioru

ko cowego ZADANIA z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz
potwierdzenia gotowo ci do przej cia ca ci robót budowlanych.

b) Pozyskanie od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej
wraz z jej sprawdzeniem.

c) Pozyskanie i Zweryfikowanie wszelkich dokumentów od Wykonawcy robót
budowanych niezb dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na u ytkowanie
obiektu w zakresie zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

d) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowo ci obiektu do komisyjnego odbioru
ko cowego wraz z przygotowaniem wszystkich niezb dnych w tym czasie
dokumentów.

e) Udzia  w pracach inwentaryzacyjnych zwi zanych z poniesionymi nak adami w
ramach realizacji ZADANIA.

f) Sprawdzenie i przygotowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego dla
zadania.

g) Przygotowanie i przekazanie Zamawiaj cemu kompletu dokumentów
niezb dnych do przekazania infrastruktury gminie.

h) Przygotowanie dokumentacji ca ci zadania do zarchiwizowania ,

5.6. Etap gwarancji (r kojmi) - po zako czeniu i odebraniu ZADANIA.

W okresie r kojmi do zada  IN YNIERA b dzie nale o m.in.:

a) Pe na obs uga okresu gwarancyjnego.
b) Nadzór nad robotami niezb dnymi do usuni cia wad/usterek.
c) Dokonywanie rocznych przegl dów wykonywanych przez kolejne

………………………. miesi cy od daty podpisania protoko u odbioru ko cowego i
przedk adanie Zamawiaj cemu z nich protoko ów przegl du gwarancyjnego.

d) Po wiadczanie usuni cia przez Wykonawc  robót budowlanych wad/usterek.
e) Odbiór wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad/usterek.
f) Dostarczenie Zamawiaj cemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów

przygotowywanych przez Wykonawc  robót budowlanych po zako czeniu
robót.

g) Uczestniczenie z Zamawiaj cym oraz jego wspieranie w negocjacjach
dotycz cych nierozstrzygni tych roszcze  i sporów.

h) Uczestniczenie z Zamawiaj cym w odbiorze ostatecznym, który musi by
przeprowadzony nie pó niej ni  na 90 dni przed up ywem okresu
gwarancyjnego.

6. WYMAGANIA DLA IN YNIERA

6.1. Personel
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1) Nadzór nadrealizacj ZADANIA b dzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
IN YNIERA niniejszego zamówienia na formularzu stanowi cym za cznik do SIWZ
oraz osobom spe niaj cym okre lone w SIWZ minimalne wymagania.

2) Osob  odpowiedzialn  za kierowanie personelem b dzie In ynier kontraktu, który
mo e przekaza  którykolwiek ze swoich obowi zków i uprawnie  innym cz onkom
zespo u, po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego i po
powiadomieniu Wykonawcy robot budowlanych.

3) Personel IN YNIERA b dzie wykonywa  swoje obowi zki z nale yt  staranno ci  a w
szczególno ci b dzie:

a) Dokumentowa  decyzje i rozstrzygni cia maj ce wp yw na realizacj ZADANIA.
b) Unika  b dów rachunkowych.

c) Dba  o kompletno  korespondencji i prawid owo  przedstawionej
dokumentacji.

d) Potwierdza  wy cznie kwoty, które bezspornie s  nale ne Wykonawcy robót
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywa  w oparciu o warunki umowy i
zasady oszcz dnego gospodarowania rodkami publicznymi

e) Nie dopuszcza  do sytuacji, w których jego dzia ania lub zaniechania b
stanowi y podstaw  roszcze  Wykonawcy robót budowlanych.

f) Dokumentowa  obecno  podpisem na li cie obecno ci. Lista obecno ci
personelu IN YNIERA winna by  udost pniana na ka de danie
Zamawiaj cego lub jego przedstawiciela.

4) IN YNIER przed przyst pieniem do pe nienia nadzoru (nie pó nej ni  w ci gu 7 dni po
podpisaniu umowy) przedstawi do akceptacji Zamawiaj cemu szczegó owy zakres
obowi zków i uprawnie  jaki zamierza przekaza  poszczególnym osobom, a tak e
przewidywany harmonogram pracy.

5) IN YNIER dla wykonania swoich obowi zków ustanowi personel, obejmuj cy osoby
uprawnione i zdolne do weryfikacji i obs ugi ZADANIA na etapie projektowania i
realizacji zadania w tym Projektantów i Inspektorów nadzoru zdolnych do
prowadzenia powierzonych zada  i uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami Zamawiaj cego
opisanymi w niniejszym OPISIE. Wymagany minimalny sk ad personelu
IN YNIERA zosta  przedstawiony w SIWZ a podstawowy obszar dzia ania zosta
opisany w p-cie  2 p–pkt 2.1 OPZ.

Bior c pod uwag  powy sze IN YNIER powinien oceni  swoje potrzeby i zatrudni
zespó  wystarczaj cy na wykonanie wszystkich obowi zków wymienionych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Je li IN YNIER uzna, e zaproponowany Zamawiaj cemu
sk ad personelu nie pozwala na wype nienie obowi zków omówionych w Opisie
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Przedmiotu Zamówienia, powinien przewidzie  zatrudnienie dodatkowych osób,
których wynagrodzenie nale y uwzgl dni  w wycenie us ugi.

6) Zamawiaj cy zastrzega, i  osoba pe ni ca funkcj In yniera kontraktu musi
wykonywa  obowi zki w ramach zadania w pe nym wymiarze czasowym (tj. co
najmniej 8 godzin dziennie) od podpisania umowy do ko cowego rozliczenia
Projektu. IN YNIER (jak i ka dy z cz onków jego zespo u)  jest zobowi zany
ka dorazowo odpowiedzie  na wezwanie Zamawiaj cego, nie pó niej ni  w ci gu
czasu okre lonego w Ofercie  od otrzymania informacji przez telefon potwierdzonej
mailem.

7) Zamawiaj cy zastrzega, i  osoby zatrudnione w zespole IN YNIERA potrzebne do
prawid owej realizacji zadania musz  wykonywa  swoje obowi zki w ramach
zadania w wymiarze czasowym odpowiadaj cym czasowi pracy Wykonawcy robót
budowlanych, tak e w godzinach popo udniowych.

8) Zamawiaj cy wymaga aby biuro IN YNIERA funkcjonowa o w czasie pracy
wykonawcy co najmniej od poniedzia ku do pi tku w godzinach 700 - 1500.

9) Zamawiaj cy zastrzega, i  wszystkie Osoby potrzebne do prawid owej realizacji
zadania musz  wykonywa  obowi zki w czasie zabezpieczaj cym potrzeby realizacji
robót budowlanych w okresie realizacji odpowiednich bran .

UWAGA:

Je eli Personel podany przez IN YNIERA w ofercie nie wyczerpuje wymaga  dla
rzetelnego wype nienia zobowi za  to winien by  traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiaj cego.

Zmiana lub uzupe nienie personelu IN YNIERA, w uzasadnionych przypadkach,
mo e nast pi  po uzyskaniu przez IN YNIERA pisemnej zgody Zamawiaj cego.

10) adna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia zespo u IN YNIERA. IN YNIER winien zaproponowa  w trakcie
realizacji us ugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zada
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Sk ad i do wiadczenie
zaproponowanego zespo u personelu pomocniczego, oceniany b dzie w trakcie
realizacji wiadczenia us ugi IN YNIERA dla ZADANIA.

11) IN YNIER powinien dostarczy  swoim inspektorom niezb dne wsparcie i pomoc
techniczn  ze strony innych specjalistów, która mo e by  niezb dne do w ciwego
wiadczenia us ugi oraz wykonania ZADANIA np: inspektorów nadzoru w innych

bran ach, pomoc prawn , geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa,
dendrologa, nadzór archeologiczny, specjalisty ds. ochrony rodowiska, specjalisty
ds. telekomunikacji, specjalisty ds. BHP, informatyków, personelu pomocniczego,
kierowców itp. Koszty operacyjne i wynagrodzenie ca ego personelu s  zawarte w
wycenie us ugi IN YNIERA.
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Podczas nieobecno ci któregokolwiek specjalisty w szczególno ci inspektorów
nadzoru, wynikaj cej z urlopu lub choroby, IN YNIER ma zapewni  zast pstwo
krótkoterminowe, na ca y okres za onej pracy inspektora nadzoru dla unikni cia
opó nienia w realizacji robót kontraktowych. Takie zast pstwo b dzie
zaproponowane  uprzednio  na  pi mie  wraz  z  opisem  dotychczasowego
do wiadczenia zawodowego, spe niaj cego wymagania da danego stanowiska
okre lone w SIWZ, do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiaj cego.

12) Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nale ne cz onkom zespo u IN YNIERA z
tytu u pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie b dzie
podlega o odr bnej zap acie przez Zamawiaj cego i IN YNIER powinien je
uwzgl dni  w wycenie us ugi.

13) W celu zrealizowania przedmiotu zamówienia Zamawiaj cy dopuszcza te same
osoby do pe nienia kilku funkcji z wykluczeniem In yniera Kontraktu zgodnie  z
zapisami SIWZ oraz za zgod  Zamawiaj cego.

6.2. Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu IN YNIERA.

IN YNIER pe ni cy  nadzór  powinien  we  w asnym  zakresie  i  w asnym  staraniem
zorganizowa  stosowne pomieszczenia dla pracy biura nadzoru, wyposa one w
niezb dne meble i sprz t biurowy. IN YNIER zobowi zany jest do posiadania
stosownych pomieszcze , zapewniaj cych mo liwo  pracy ca ego zespo u w
wygodnych warunkach przez ca y okres realizacji robót (ust.  3). Ponadto w gestii
IN YNIERA jest zapewnienie sali na minimum 20 osób, w której odbywa  si  b
cotygodniowe narady koordynacyjne, rady miesi czne jak równie  narady zwo ane
przez Zamawiaj cego.

W ramach oferowanej ceny IN YNIER jest zobowi zany uwzgl dni  koszty
wynikaj ce z:

a) Kosztów utrzymania biura pracy nadzoru

b) Kosztów administracyjnych zatrudnienia personelu, koszty zwi zane z dojazdem
do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety,
urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwi zane z zatrudnieniem
personelu.

c) Transportu lokalnego na teren budowy.

d) Innych wiadcze  wynikaj cych z przepisów i obowi zków wykonywanych na
budowie.

6.3. Biuro i sprz t IN YNIERA.

IN YNIER b dzie utrzymywa  przez ca y czas trwania ZADANIA biuro, wyposa one w
sposób zapewniaj cy prawid ow  realizacj  ca ego zadania.
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Biuro powinno by  zlokalizowanie maximum 5 km od placu budowy, by
odpowiednio umeblowane i wyposa one w sprz t biurowy i telekomunikacyjny
zapewniaj cy zespo owi IN YNIERA dost p do linii, telefonicznych, faksu, Internetu.
Biuro powinno by  wyposa one w stosown  do ilo ci personelu ilo  komputerów,
drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprz tu
niezb dnego do wykonywana obowi zków opisanych w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamówienia.

Nie przewiduje si  dostarczania adnego sprz tu dla IN YNIERA przez Wykonawc
robót budowlanych.

Koszt wyposa enia i utrzymania biura (waz z op atami za media, czynsz i po czenia
telefoniczne), jak równie  wszelkie koszty zwi zane z ubezpieczeniem i eksploatacj
niezb dnych rodków transportu b  pokryte przez IN YNIERA i s  traktowane,
jako wliczone w wycen  us ugi.

Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposa ana poniesie IN YNIER.

Minimalny wymagany potencja  techniczny zosta  pokazany w punkcie 6.4

6.4. Potencja  techniczny

1) Wyposa enie biura

IN YNIER zapewni biuro budowy na terenie inwestycji, wyposa y biuro na koszt
asny w niezb dne meble i sprz t biurowy dla IN YNIERA i zespo u Nadzoru

Inwestorskiego. Wyposa enie ww. pomieszcze  biurowych IN YNIERA musi
zapewni  prawid ow  realizacj  przedmiotowego Projektu. IN YNIER zapewni we

asnym zakresie na w asny koszt pod czenia wy ej wymienionych pomieszcze
biurowych we wszystkie niezb dne media warunkuj ce prawid owe wiadczenie
us ugi oraz b dzie ponosi  koszty ich utrzymania i eksploatacji. Od momentu
przekazania IN YNIER wyposa y swój personel w niezb dny sprz t rodki
transportu i czno ci w zakresie zgodnym z wyszczególnionym poni ej
zestawieniem:

2) Sprz t

Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek

Zestaw komputerowy z licencjonowanym
oprogramowanym (na miejscu budowy) 1

Drukarka formatu  A3 1
Skaner umo liwiaj cy skanowanie w kolorze 1
Kserokopiarka 1
Aparat fotograficzny cyfrowy 1

3) rodki czno ci
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Wyszczególnienie Minimalna liczba
jednostek

Telefony komórkowe 5
Telefon i Faks w biurze IN YNIERA 1
Dost p do Internetu i poczty e-mail 1

4) rodki transportu

Wyszczególnienie Minimalna liczba
jednostek

Samochody osobowe 2

Ww. potencja  techniczny, przeznaczony zostanie wy cznie do dyspozycji osób
realizuj cych przedmiot zamówienia. Osoby zespo u nadzoru przebywaj ce na
budowie zaopatrzone b  w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym
oznaczeniem jednoznacznie identyfikuj cych pracowników nadzoru.

Zamawiaj cy wymaga aby Biuro IN YNIERA zlokalizowane w rejonie budowy
funkcjonowa o od momentu przekazania placu budowy wykonawcy robót
budowlanych.

5) Laboratorium drogowe

Wyszczególnienie Minimalna liczba jednostek

Laboratorium drogowe 1

W trakcie realizacji ZADANIA IN YNIER b dzie mia  dost p do niezale nego
laboratorium drogowego.

7. RAPORTY

IN YNIER dodatkowo  sporz dza  raporty  w  czasie  trwania  Umowy  na  roboty
budowlane w zakresie i terminach okre lonych poni ej.

7.1. Raport pocz tkowy

IN YNIER w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przed y
Zamawiaj cemu Raport pocz tkowy zawieraj cy opracowanie: „Organizacja
i metodologia zarz dzania projektem”, komentarz dotycz cy ogólnej organizacji
Umowy, list  trudno ci, jakie wynik y w pocz tkowym okresie realizacji Umowy,
zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mog  wyst pi  podczas realizacji
Umowy i zaproponuje sposoby ich rozwi zania.

7.2. Raporty miesi czne

1) Etap opracowania dokumentacji projektowej

IN YNIER przez ca y okres opracowywania dokumentacji projektowej sporz dza raporty
miesi cznie. Raport miesi czny b dzie informowa  o post pie prac projektowych.
Raport b dzie zawiera :
b) Opis post pu prac projektowych



Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku                                                                                04/2016/PN/WRI/WPI

113
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

a) Opis problemów wyst puj cych w trakcie projektowania i uzyskiwania niezb dnych dla
prawid owej realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnie  i pozwole   od instytucji
zewn trznych,

b) Opis przyj tych rozwi za  technicznych i technologicznych

2) Etap realizacji robót budowlanych

IN YNIER przez ca y okres prowadzenia robót budowlanych sporz dza raporty
miesi cznie i. Raport miesi czny b dzie wyszczególnia  wykonane przez zespó
specjalistów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz informowa  o post pie
robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jako ci robót, sprawach finansowych i
wyst puj cych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach
rozwi zania tych problemów. Raport b dzie zawiera :

a) Opis post pu robót i powsta ych problemów, propozycje rozwi zania tych
problemów.

b) Zaanga owanie si  i rodków Wykonawcy robót budowlanych.
c) Zaanga owanie finansowe
d) Post p robót i p atno ci w podziale na kategorie robót w powi zaniu z planem

na ka dy miesi c.
e) Zestawienie bada  wykonanych przez IN YNIERA wraz z ocen  otrzymanych

wyników.
f) Opis problemów rodowiskowych i dzia ania podj te w celu ich

wyeliminowania.
g) Plan robót i p atno ci na kolejny miesi c.
h) Fotografie z  ka dego odcinka dokumentuj ce post p robót.
i) Aktualne szacunki kosztu ko cowego na ró nych etapach wdra ania i trwania

ZADANIA.

7.3. Raporty techniczne

Przedstawiciel IN YNIERA przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na danie
Przedstawiciela Zamawiaj cego) raport informuj cy o problemach technicznych,
jakie wyst pi y w trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport dzie
wymagany, kiedy wyst pi  powa ne zmiany w dokumentacji projektowej oraz
odst pstwa od harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny powinien
zawiera :

a) Za enia, na których zosta a opracowana dokumentacja projektowa.
b) Zestawienie wszystkich nowych za  projektowych konieczne do oceny

zaproponowanej zmiany.
c) Zestawienie rysunków powykonawczych pokazuj cych lokalizacj  i szczegó owe

wymiary wszystkich robót do dnia sporz dzenia raportu.
d) Kopie wszystkich wcze niej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
e) Kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowanych,

które b  wyst powa y w zwi zku z wprowadzona zmian .
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f) Opis przyj tych projektowych za  i ró nice w za eniach projektowych w
stosunku do oryginalnych ofertowych rozwi za .

g) Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadaj ce
proponowanym zmianom projektowanym w porównaniu z ofert  Wykonawcy
robót budowlanych.

h) Rysunki pokazuj ce dok adn  lokalizacj  proponowanych zmian projektowych.

7.4. Raporty dotycz ce sporu

IN YNIER przed y Zamawiaj cemu „Raporty dotycz ce sporu”:

W ka dym wypadku, gdy w trakcie realizacji us ugi zostanie wszcz ty spór mi dzy
Zamawiaj cym, a Wykonawc  robót budowlanych dotycz cy realizacji, a tak e po
wykonaniu ZADANIA dla wszystkich spraw spornych, jakie wyst pi y
w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie
wszcz  sporu s dowego, ale nie zgodzi  si  ze stanowiskiem IN YNIERA i
Zamawiaj cego.

Ka dy „Raport dotycz cy sporu” zawiera  b dzie szczegó owy opis zdarze
i korespondencji dotycz cej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny by
do czone wszelkie istotne dokumenty, które pozwol  na przeanalizowanie
przebiegu sporu i stanowisk stron. Je li nie b dzie wynika o z korespondencji
IN YNIER b dzie  zobowi zany  do  zawarcia  w  Raporcie  swego  wyra nego  i
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia da
przejmowanych w zwi zku ze sporem rozstrzygni .

7.5. Raport ko cowy

Po zako czeniu robót budowlanych, a przed rozpocz ciem odbioru ko cowego.
IN YNIER przed y Zamawiaj cemu „Raport ko cowy” zawieraj cy:

1. Wst p
1.1 Krótki opis Projektu.

2. Dokumentacj  projektow
2.1 Za enia projektowe.
2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

3. Organizacj  i zarz dzane umow .
3.1 Struktur  Zarz dzania Wykonawcy.
3.2 Struktur  Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawstwo.
4.1 Post p robót.
4.2 Uwagi do wykonania poszczególnych g ównych elementów robót.

4.2.1 Dzia  Ogólny –  odpowiednia pozycja poszczególnych elementów robót
drogowych i mostowych wg Specyfikacji.

4.2.2 Roboty Ziemne
4.2.3 Roboty odwodnieniowe, prze enia urz dze  obcych, roboty

w zakresie
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bezpiecze stwa.
4.3 Osi gni cia, Jako ci Robót w zgodno ci ze Specyfikacjami Technicznymi

- dla Wszystkich robót obj tych kontraktem.
4.4 Przyczyny wyst pienia wad.

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.
5.1 Czas trwania umowy o roboty budowlane.
5.2 Roszczenia.

6. Sprawy finansowe.
6.1 Ko cowe rozliczenie ilo ciowe wykonanych robót.

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotycz ce:
7.1 Dokumentacji projektowej.
7.2 Warunków umowy.
7.3 Ogólnych i Szczegó owych Specyfikacji Technicznych.
7.4 Czasu trwania umowy o roboty budowlane.
7.5 Technologii robót.
7.6 Rekomendacji na przysz e podobne projekty.

7.6. Przedk adanie i zatwierdzanie raportów

Wszystkie raporty b  przedk adane do Przedstawiciela Zamawiaj cego w dwóch
(2) egzemplarzach na pi mie oraz w wersji elektronicznej, w j zyku polskim. Format
Raportów uwzgl dniaj cy wymagania Zamawiaj cego b dzie przedstawiany do
zaaprobowania przez Zamawiaj cego.

8. WYJA NIENIE DOTYCZ CE SPOSOBU WYCENY

Cena za pe nienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrol  rozliczenia ZADANIA powinna
uwzgl dnia  koszty:

a) Wynagrodzenia wraz z narzutami.
b) Urz dzenia stanowiska pracy, szkole , personelu nadzoru.
c) Zakwaterowania i delegacji.
d) Wyposa enia bhp.
e) Transportu i czno ci.
f) Wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu,

wykraczaj cego poza wskazany w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwi zane z
zatrudnieniem i prac  tych osób.

g) Koszty zwi zane z przeprowadzeniem dodatkowych bada  laboratoryjnych,
niezale nych od zada  przedstawionych przez Wykonawc  robót budowlanych.

h) Koszty pe nienia nadzoru w okresie gwarancji i r kojmi wykonawcy robót
budowlanych

i) Wszystkie inne koszty zwi zane z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia zwi zanymi z prawid owym wykonaniem Us ugi.

IN YNIER w ofercie przedstawi rozbicie cen jednostkowych na sk adniki rzeczowe.
(ZGODNIE Z FORMULARZEM CENOWYM)
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Koszty powy sze dotyczy  powinny ca ego okresu realizacji zamówienia.

9. DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA

1) W za czeniu do niniejszego opisu przedstawiamy koncepcj  dokumentacji , koncepcj  SST
dla robót budowlanych oraz dokumentacj  wykonawcz  wszystkich bran  w celu zapoznania
si  z zakresem robót w wersji elektronicznej (*.pdf).

2) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu us ug obj tych zamówieniem.

3) Organizacja ruchu na budowie.

a) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robót mo e
odbywa  si  jedynie na podstawie projektów organizacji ruchu zatwierdzonych
przez Urz d Marsza kowski Województwa Pomorskiego i zaopiniowanych przez
Komend  Wojewódzk  Policji i Zarz d Dróg Wojewódzkich w Gda sku oraz
(je eli zachodzi potrzeba) uzgodnione z zarz dcami innych dróg.

b) Ka dorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie
projektów  organizacji  ruchu  wymaga  zgody  zarz dcy  drogi  i  odbioru
oznakowania przez przedstawiciela zarz du drogi.

4) Planowany czas trwania okresu gwarancyjnego 96 miesi cy ( termin mo e ulec
zmian  w zale no ci od okresu wskazanego Przez wykonawc  robót.
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Za cznik nr 8 do Umowy

WIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, ni ej podpisany/ni, niniejszym o wiadczam/y, i :

1. Dzia aj c na zlecenie Wykonawcy dokonali my opracowania „……………………………..”
(dalej: „dokumentacja”).

2. Zosta y bezwarunkowo i na wy czno  przeniesione na Wykonawc  wszelkie autorskie
prawa maj tkowe oraz prawa zale ne do ww. dokumentacji na nast puj cych polach
eksploatacji:

1) ytkowania utworów na u ytek w asny Zamawiaj cego, u ytek jego jednostek
organizacyjnych oraz u ytek osób trzecich w celach zwi zanych z realizacj
zada  Zamawiaj cego;

2) przekazywania utworu w ca ci lub cz ci a tak e jego kopii:
a) innym wykonawcom jako podstaw  lub materia  wyj ciowy do wykonania

innych  opracowa  projektowych,
b) wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizacj  robót budowlanych obj tych utworem,
w szczególno ci poprzez w czenie utworu lub jego cz ci do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz udost pnianie utworu i jego cz ci
wszystkim zainteresowanym tym post powaniem, w cznie z
wprowadzeniem do sieci Internet,

c) innym wykonawcom jako podstaw  dla wykonania lub nadzorowania
wykonania robót budowlanych,

d) stronom trzecim bior cym udzia  w procesie inwestycyjnym;
3) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach no ników, a w szczególno ci

na no nikach video, ta mie wiat oczu ej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no ników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

4) zwielokrotniania utworów dowoln  technik  w dowolnej ilo ci, w tym
technik  magnetyczn  na kasetach video, technik wiat oczu  i cyfrow ,
technik  zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no ników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jak kolwiek technik
egzemplarzy utworu, w tym technik  drukarsk , reprograficzn , zapisu
magnetycznego oraz technik  cyfrow ;

5) wprowadzania utworów do pami ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

6) wy wietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania ca ci lub
wybranych fragmentów utworu za pomoc  wizji albo fonii przewodowej i
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bezprzewodowej przez stacj  naziemn , nadawania za po rednictwem
satelity, reemisja, wymiana no ników, na którym utwór utrwalono;

7) wykorzystania ca ci lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i
reklamy;

8) wprowadzania zmian, skrótów, sporz dzania wersji obcoj zycznych, zarówno
przy u yciu napisów jak i lektora;

9) publicznego  udost pniania  utworu  w  taki  sposób,  aby  ka dy  móg  mie  do
niego dost p w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

_____________________________

     (data, podpis)
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Za cznik nr 9 do Umowy

WIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca o wiadcza, e:

1. Pan/Pani/Pa stwo [______] („Autor”), cy osob /osobami
wykonuj /wykonuj cymi przedmiot odbioru jest/s  Autorem/Autorami
przekazywanego opracowania „.……………………………”, (dalej: „dokumentacja”) i
przys uguj  mu/jej/im autorskie prawa osobiste i prawa zale ne do tej dokumentacji.

2. Autor przeniós  na Wykonawc  autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne do
dokumentacji.

3. Dokumentacja zosta a opracowana na podstawie umowy zawartej pomi dzy Wykonawc
a Zamawiaj cym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umow ".

4. Jest wy cznym i legalnym dysponentem autorskich praw maj tkowych i praw zale nych
do dokumentacji.

5. Do dnia zawarcia Umowy, jak i do dnia przekazania dokumentacji Zamawiaj cemu, nie
przeniós , ani nie zobowi za  si  do przeniesienia autorskich praw maj tkowych i praw
zale nych do dokumentacji na inny podmiot ani eli na Zamawiaj cego.

6. Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia: jakiejkolwiek umowy, któr  Wykonawca ani Autor jest zwi zany;
jakiegokolwiek orzeczenia s du lub organu; jakiegokolwiek przepisu obowi zuj cego
prawa.

7. Autorskie prawa maj tkowe oraz prawa zale ne do dokumentacji nie s  w ca ci lub w
cz ci przedmiotem adnych roszcze  lub innych obci  na rzecz osób trzecich z
jakiegokolwiek tytu u.

8. Upowa nia Zamawiaj cego do dokonywania zmian w dokumentacji sporz dzonej w
ramach Umowy.

_____________________________

     (data, podpis)


