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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami   

 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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I. NAZWA ORAZ ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Kościuszki 20/22 
88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 
tel./fax ( 0-54 ) 285 3501 
     strona internetowa: www.bip.radziejow.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 39 w związku z art.10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją 
asfaltową i grysami  w  proporcji: 
1 tona emulsji  10 ton grysów  
 
Szacunkowy zakres robót to 500 ton wbudowanej mieszanki. 
Zakres robót określony w formularzu ofertowym jest zakresem maksymalnym. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości robót o 30% zakresu maksymalnego. 
 
Roboty należy wykonać przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod 
ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego  miejsca 
(ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do siwz. 
 
3.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Kod CPV -  45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg 
 
3.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarze robót  -  załącznik nr 9 do siwz.  
 3.4. Zatrudnienie na umowę o pracę. 
3.4.1. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- operatorzy sprzętu remontowego t.j. kierowców samochodów oraz operatorów remonterów,  
3.4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.4.1. czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

            a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

             b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
            c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
            3.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

            • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w imieniu 

             wykonawcy lub podwykonawcy; 
            • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 



pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

            3.4.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

            3.4.5. W przypadku niespełnienia wymagań zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę kary umowne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 
3.5. PODWYKONAWCY 
3.5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
3.5.2. Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część 
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców, zgodnie z art. 36 b) ust. 1 ustawy. 
3.5.3. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru 
umowy – załącznik nr 8. 
3.5.4. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania 
usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez 
swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3.5.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
3.6. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w opisie przedmiotu zamówienia wskazania 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który 
charakteryzuje produkt, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z 
nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który ma jedynie charakter 
referencyjny) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do 
urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W 
przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w 
dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez 
Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.  
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
4.1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu robót Wykonawcy. 
4.2.Zakończenie realizacji zamówienia do dnia 30.06.2021 roku.   
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1.  Nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  
5.2.  Spełniają warunki, dotyczące:  
5.2.1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów– zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  
5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej – Na potwierdzenie spełnienia warunku, wykonawca 
musi wykazać, że dysponuje minimum dwoma  remonterami, wprowadzającymi pod ciśnieniem 
kruszywo jednocześnie z kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem 
uszkodzenia. 
Minimalne warunki techniczne, które winien spełniać każdy remonter. 
Remonter winien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów i 
nadawania ziarnom grysu dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.  
Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, 
silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/ min 



przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do 
usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) dużej 
prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, 
podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do 
wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. 
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze 
standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji 
asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
5.3.     Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
5.3.1.   Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
5.3.2.   Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
5.3.3.   Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp. 
5.3.4.   Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. Art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 
5.3.5.   Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 
5.3.4. SIWZ. 
5.3.6.    Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 
6.1.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 
6.1.2. Oświadczenia: 
a) oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy – załącznik nr 4, 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 
c) oświadczenie Wykonawcy,  zawarte  w  formularzu  oferty,  które  z  informacji  zawartych  
w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany 
jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy ).  
6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  
której  mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6. 
6.3. Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów 
 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 
celu wykonania zamówienia publicznego - załącznik nr 2 do SIWZ / wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami.  



-  pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych - propozycja wzoru stanowi załącznik nr 7   do 
SIWZ   
6.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w §2, §5 i §8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.   
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych 
baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
6.4.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  
§2, §5 i §8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń 
lub dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one aktualne. 
6.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcja): 
6.5.1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. 
6.5.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6.5.3.  Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym 
jako pełnomocnik. 
6.5.4. Oferta wspólna powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, o których 
mowa w Rozdziale VI SIWZ. W przypadku oświadczenia, o którym mowa pkt. 6.1.2.b) - winno ono 
być złożone jedynie w przypadku, kiedy zamawiający podał szczegółowe warunki udziału w 
postępowaniu. 
6.5.5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie: 6.1.2. a) i 6.2. SIWZ muszą być 
złożone odrębnie przez każdego z wykonawców będących partnerami (członkami konsorcjum). W 
przypadku pozostałych dokumentów wystarczy, że przedmiotowe dokumenty złoży co najmniej jeden 
z uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie  
będzie wynikać ich spełnienie. 
6.5.6. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w  
prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza,  przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie  
zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki 
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
6.5.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6.6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii.  Poświadczenia,  o których 
mowa w niniejszej SIWZ składane są w oryginale.  
6.6.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za    
zgodność z oryginałem). 
6.6.2. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y/ nie 
wymienioną/e/ w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  
6.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu 
powinna określać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres 
zobowiązania podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie, w tym jakiego okresu dotyczy. 
Przykładowy wzór zobowiązania został wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ. 



6.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
6.9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCĄ A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
7.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu pod numerem: (54) 285 3501 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na 
e-mail: zdp@radziejow.pl 
7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
7.4. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany doręczyć 
Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień. 
7.5. Osoby upoważnione do kontaktów: 
Mariusz Stachura (sprawy dot. procedury przetargowej) 
Roman Skrzypiński (sprawy merytoryczne) 
kontakt: tel/faks nr (54) 285 3501 
 
VIII OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI  SIWZ 
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
8.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8.3.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w ust. 1. 
8.5. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 
8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie 
przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej. 
8.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na 
stronie internetowej. 
8.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
 
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1.  Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 
9.2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 



X OFERTY CZĘŚCIOWE 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 
XI OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XII ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 
XIII CENY JEDNOSTKOWE 
Cena zamówienia, określona  w ofercie nie ulegną zmianie w czasie  realizacji zadania. 
 
XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
14.1.1. Oferta wraz z załącznikami w postaci min. oświadczenie wstępne musi być sporządzona z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
14.1.2.  W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, ich uzupełnień 
czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej – za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. Prawo pocztowe, osobiście, 
za pośrednictwem posłańca. 
14.1.3. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z  
art. 25a ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
14.2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i 
faxem. 
14.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.  
14.4. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem (w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.   
14.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 
które każdego z nich dotyczą. 
14.6. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
14.7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 
14.8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
14.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
14.11. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone 
14.12. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie 
innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)  danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.  
14.13. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami 
dołączonymi do niniejszej SIWZ, w tym wraz z ofertą należy złożyć min. wypełniony Formularz 
oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 
XV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA 
OFERT 
15.1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, 
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz 
napisem: 
 
Oferta na:  

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami  
 



15.2. Ofertę należy złożyć w  Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 
Radziejów sekretariat ( pokój 409), nie później niż  do godz. 1000   dnia  20.01.2021 roku. 
15.3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 15.2, 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
15.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
przed terminem składania ofert określonym w ust. 15.2. 
15.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 15.1., a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.  
15.6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy 
zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 15.2. o godz. 1030 w pokoju 409  w siedzibie 
Zamawiającego. 
15.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
15.8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny 
ofertowe oraz inne szczegóły określone w art. 86 ust. 4 ustawy. Koperty oznaczone „WYCOFANE” 
nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.  
15.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3)   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
15.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
 
XVI  OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
16.1. Wykonawca  podaje w ofercie cenę wbudowanej w ubytki nawierzchni drogi 500 ton 
mieszanki emulsyjno-grysowej w proporcji 1 tona emulsji, 10 ton grysu, bez względu na głębokość i 
wielkość ubytku. Wykonawca podając powyższą cenę musi w niej uwzględnić wszystkie składniki 
wynikające z technologii wykonania tego typu remontów i organizacji pracy. Uwzględnione muszą 
być w szczególności: 
- wartość  materiałów (emulsja i grys), 
-  koszt wynagrodzenia pracowników, 
- dojazdy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca wykonania robót na terenie powiatu, 
Dla ustalenia powyższego Zamawiający wymaga aby: 
16.2. Wyjazd brygady remontowej na drogę odbywał się każdorazowo z bazy liniowej w Radziejowie 
przy ul. Armii Krajowej 1. 
16.3. Po zważeniu Zamawiający umożliwi Wykonawcy składowanie emulsji i  grysu na bazie liniowej 
w Radziejowie.   
16.4. Cena ofertowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w opisie przedmiotu 
zamówienia, i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 
16.5. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone 
błędy, omyłki, rozbieżności w siwz i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie. Dochodzenie przez 
Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a 
stanem określonym w  siwz   nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót. 
16.6. Cena ofertowa powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy. 
16.7. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku 
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
16.8. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty oceniana, przez  Zamawiającego, będzie oferta 
zawierająca cenę za 500  ton wbudowanej mieszanki. 
 
XVII  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
17.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oceny ofert: 
 
a) cena oferty – 60 % 
 



b) okres  gwarancji w miesiącach – 40 %  -  nie krócej niż  1 miesiąc.  
Zaoferowanie krótszej gwarancji niż miesięczna, skutkować będzie automatycznym 
odrzuceniem oferty. 
Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji na 12 miesiące. 
W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu gwarancji powyżej 12 miesięcy do 
obliczenia punktacji w kryterium okresu gwarancji (Xmax) zamawiający przyjmie okres 12 miesiące. 
W zawartej z wykonawcą umowie zostanie wpisany okres gwarancji wynikający 
z formularza ofertowego.  
17.2. Sposób oceny ofert 
17.2.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów 
wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz 
ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 
17.2.2.W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 
17.2.3.Każda oferta maksymalnie może uzyskać 100 pkt przy zastosowaniu wzoru: 

 
a). znaczenie kryterium tj. 60 % 
 

                           najniższa oferowana cena spośród 
                                                     złożonych ofert 

cena oferty = ----------------------------------------------------  x 60 punktów,  
                                                 cena oferty badanej 
 
b). znaczenie kryterium tj. 40 % 
 
W ramach kryterium oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania:  
 
                                                                     (X badana) 
     okres  gwarancji  oferty   =   ( ------------------------------------------- )  x 40 punktów 

                                                                         (X max) 
 
X badana – Okres gwarancji z oferty ocenianej (minimalny okres gwarancji jakości wynosi 1 miesiąc)   
X max – najwyższa wartość w danym kryterium spośród   ofert niepodlegających odrzuceniu  (nie 

więcej niż 12 miesiące)   
 
17.2.4. Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży Wykonawca, który otrzyma 
najwyższą ilość punktów po zsumowaniu uzyskanych punktów z tytułu kryterium ceny oraz okresu 
gwarancji. 
17.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
– informację należy złożyć w formularzu oferty. 
17.4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
17.5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty  
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 
oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
17.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  
treści złożonych ofert. 
17.7 Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, winien złożyć wskazane 
w wezwaniu dokumenty lub oświadczenia we wskazanym terminie w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
XVIII UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



18.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
18.2.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
18.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
18.2.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
18.2.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
18.2.4. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
18.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w  
pkt 18.2.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  
18.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 18.2.1 i 18.2.4. SIWZ, na stronie 
internetowej. 
18.5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania 
ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
18.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
18.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta. 
18.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie 
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
XIX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
19.1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy 
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. 
19.2.     Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy, w zakresie każdej z części 
zamówienia, zawrzeć na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia tzn: zawrzeć umowy 
ubezpieczeniowe, na kwotę minimum 100 000 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w tym odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione  
przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, za szkody które mogą powstać w  
związku z wykonywaniem ww. umowy przez cały okres jej obowiązywania. W przypadku 
wystąpienia szkody, o której mowa wyżej, Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tego tytułu. Umowa nie może zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 
odszkodowania za zobowiązania wobec Zamawiającego jaki i osób trzecich, w tym nie mogą zawierać 
przepisów dotyczących franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody 
objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot, a 
następnie przedłożyć do wglądu Zamawiającemu przed zawarciem umów przetargowych. 
 
XX ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE POBIERANIA WADIUM  
OD WYKONAWCÓW 
 
XXI ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WYMAGANIA DOTYCZĄCEGO 
ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY 
 
XXII WZÓR UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

 



XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
23.1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej 
z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 
23.3.  Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, 
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
- określać żądanie oraz 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący 
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
23.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
23.6. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego 
publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej.  
23.7. Wobec czynności innych niż określone w ust 23.5 i 23.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 
dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
23.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3  
dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. 
Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
23.9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie 
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za 
pośrednictwem Prezesa KIO. 
23.10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla 
pisma procesowego.  
23.11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 
 
XXIV. PROCEDURA ODWRÓCONA 
ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ZAPISEM ART. 24aa ust. 1 USTAWY,  
W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU PRZEWIDUJE NAJPIERW DOKONAĆ OCENY 
OFERT, A NASTĘPNIE ZBADAĆ, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 
OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 
25.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych  jest,  Zarząd Dróg 
Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów. 
25.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się  
z inspektorem ochrony danych  osobowych pod adresem e-mail – iod2@radziejow.pl 
 



a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)  RODO. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w 
sprawie zamówienia zawartej z Tobą w celu realizacji umowy, jak również w celu archiwizacyjnym. 
Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty 
elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  
czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom 
publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie 
o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
25.3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
25.4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
25.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
25.6. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
25.7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
25.8. Wyjaśnienia 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
- RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 
Załączniki:  

1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego  
3. Formularz oferty. 
4. Oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
7. Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik składany na wezwanie zamawiającego 
8. Wzór umowy 
9. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót 

 
 
 

Radziejów, dnia  29.12.2020 



  
                   Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 

Załącznik nr 3 
 

 
FORMULARZ   OFERTOWY 

 
ZAMAWIAJĄCY:      Zarząd Dróg Powiatowych ul . Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
WYKONAWCA:      
 
 Nazwa wykonawcy: 
................................................................................................................................................. 
Adres wykonawcy: 
................................................................................................................................................. 
 
 telefon …… ……………….…..…..…..faks........................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………………………. 

 nr NIP .................................................. nr  REGON ......................................................... 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 

oferujemy wykonanie zamówienia dla zakresu robót  500 ton wbudowanej mieszanki 
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  za cenę: 
 
netto   ........................................ PLN, 
podatek VAT 23% ........................................ PLN, 
brutto   ........................................ PLN, 
słownie: 
................................................................................................................................................. 
 
w tym cena  za wbudowanie 1 tony mieszanki 

cena netto ….............................................................................   złotych 

podatek VAT ............................................................................   złotych 

cena brutto ................................................................................   złotych 

(słownie zł:.................................................................................................................................) 

2. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres .................... 
miesięcy od daty odbioru zamówienia (minimalny okres gwarancji jakości wynosi 1 
miesiąc)  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania oferty. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
6. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm/nazw 
podwykonawców, 
 



 

Lp. NAZWY (FIRMY) 
PODWYKONAWCÓW,  

którym wykonawca zamierza 
 powierzyć część zamówienia 

  

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY  

(proszę określić zakres zamówienia) 

1.   

2.   

 
W przypadku braku wskazania w ofercie zakresu zadań powierzonych podwykonawcom zamawiający 
uzna, że wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.  
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. 
7. Informujemy, że: 
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego* 
- wybór oferty  będzie  prowadzić  do powstania  u  zamawiającego  obowiązku   podatkowego  w  
odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………..……………………………...........,  
których  dostawa  lub  świadczenie  będzie prowadzić do jego powstania.  Wartość   towaru  lub usług 
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……......…...…………zł netto* 
8. Akceptujemy warunki płatności ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
9. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są 
kompletne i zgodne z prawdą. 
10.  Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  
Uzasadnienie:………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….………………. 
 
W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy ).  
 
11. Oświadczam, że w myśl przepisów ustawy, z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
na dzień złożenia oferty (*-właściwe należy podkreślić): 
Jestem/nie jestem : mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą * 
 
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy  
kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko: 

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

firma: 

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

Adres: 

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

 

tel…………………………………… e-mail:……………………………fax:………………… 
 
 
 



 
 
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

    ............................................... 
    ............................................... 
    ............................................... 
    ............................................... 
 
 

 
* – niepotrzebne skreślić. 
 
............................., dnia .........................                                   ………........................................ 

                                                                                                                    podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 
 
 

Załącznik nr 6 
 
 
PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

 
remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 

 
 
prowadzonego przez:  
 

Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
 
Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dla 
Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie  , którego przedmiotem jest na „remont 
cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami” należymy/ nie należymy* do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 

 
 

                                                                          ……………………………………                                                  
……………………………………… 

 
        data ,  miejscowość                                                                        podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy   
 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 

 
                                                                                        Załącznik nr 4  

 
 

 
                                                                                                                                       

ZAMAWIAJĄCY 
 

Zarząd  Dróg  Powiatowych 
        ul. Kościuszki 20/22 
         88-200 Radziejów 
        NIP  889-13-32-356 
TEL./FAX ( 0-54 ) 285 3501 

          
 
         Wykonawca: 
…………………………..…… 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
……………………………… 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 
prowadzonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                                             ………………………………………… 
                                                                                                                                      (podpis) 

 



1. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
                                                                                                                                    (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu,tj.:…………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………
………………... 
        (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 
                                                                                                                                     (podpis) 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

              ………………………………………… 
(podpis) 

                                                                                                       
 
 
 



                             Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 
 

Załącznik nr 5 
 

                                                                      
                                                                  ZAMAWIAJĄCY  

Zarząd Dróg Powiatowych 
   ul . Kościuszki 20/22 
      88-200 Radziejów 
     NIP  889-13-32-356 
TEL./FAX ( 0-54 ) 285 3501 

 

          Wykonawca: 
…………………………..…… 

………………….…………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………… 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

 remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 
prowadzonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ust 5.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
                                                                                                                                   (podpis) 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

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

określonych przez zamawiającego w ust 5.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów: 

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

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

…………………………………………………………………………….……..……………., 

w następującym zakresie:…………………………………...……………………….………… 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
                                                                                                                                       (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

(nazwa podmiotu oddającego 
potencjał) 

Propozycja/Wzór  
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU   

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia  

 
Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
MY NIŻEJ PODPISANI 
………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 
 

działając w imieniu i na rzecz 
……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 
 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  
………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny 
lub finansowy) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 
remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 

 
Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………… 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………… 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………… 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………… 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………. dnia …………… roku 
                                                                 …………………………………………………………………… 

            (podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
 



 
                             Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 

 
 

Załącznik nr  2 SIWZ 
           
 
Nazwa wykonawcy....................................................................................................... 
Adres wykonawcy  ................................................................................................................ 

 
Numer telefonu, faksu  .................................................................................................. 

(lub pieczęć nagłówkowa wykonawcy) 
 
 

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
 

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 
 
oświadczam, że dysponuje następującym potencjałem technicznym: 
 

 
Lp. 

 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 

Technicznych ( nazwa i opis sprzętu) 

 
Ilość 

Informacja o podstawie 
dysponowania sprzętem 

(własne/oddane do dyspozycji) 
 

 
1 
 
 
 

 
Minimalne warunki jakie powinien spełniać remonter: 
Remonter, wprowadzający pod ciśnieniem kruszywo 
jednocześnie z kationową emulsja asfaltowa w 
oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Remonter jest wyposażony w wysokowydajną dmuchawę 
do czyszczenia wybojów i nadawania ziarnom grysu dużej 
prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 
Remonter jest wyposażony w wysokowydajną dmuchawę 
do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW 
napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 
l/ min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny 
z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania 
zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 
5 mm, od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu 
z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 
850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą 
emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do 
wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. 
Remonter  jest wyposażony w układ dostarczania grysu 
przenośnikiem ślimakowym ze standardowego samochodu 
samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania 
obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu 
cząstkowego. 
 
 

  

 
 
 
                                                                                                                                              ..........................................................                                                        

………………......................................................... 
miejscowość, data                                                                                        pieczęć i  podpis osoby uprawnionej 

 
 

 
 



Projekt umowy 
 

 
Załącznik nr 8  

 
UMOWA 

 
zawarta w dniu ……………….  pomiędzy: 

Powiatem  Radziejowskim   ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 reprezentowanym  
przez Andrzeja Pawlaka  –  p.o.  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  ul. Kościuszki  20/22, 88-
200 Radziejów  REGON 910870053 na podstawie pełnomocnictwa nr Or.VI.077.24.2018 z dnia 
26.10.2018 roku przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Lidii Kmieć zwanym w dalszej treści  
Zamawiającym.  
 
a 
……………………………........................................................................................................... 
 
 mającym nadany NIP................................................. oraz REGON.......................................... 
 
zwanym w dalszej treści  Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................... 

zawarto umowę następującej treści:     

§1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
remont cząstkowy  dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami w ilości maksymalnej 500 ton  
wbudowanej mieszanki. Minimalny zakres zamówienia stanowi 70% wartości maksymalnej. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z surowców i produktów własnych oraz 
przy użyciu własnego sprzętu. Wykonawca zadysponuje dwa zestawy remontowe przez cały okres 
realizacji zamówienia. Niedotrzymanie powyższego warunku może skutkować rozwiązaniem 
niniejszej umowy przed upływem zakończenia realizacji zadania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się  do przestrzegania zasad wykonania robót określonych w SIWZ. 
3. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem  
budowlanym oraz wymaganiom SIWZ. 
4. Na każde żądanie Zamawiającego ( Inspektora nadzoru ) Wykonawca obowiązany jest okazać,  w 
stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w 
ust. 3. 
 

§3 
 Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do ………………. 
 

§4 
l. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia  określonego  w §1 
kwotę: 
 
……..…………….. zł (netto) + ………..…...zł ( VAT) = ……..…………..……. zł ( brutto)   
 
słownie zł:……………………………….……………………………………………………… 
 
w tym cena  za wbudowanie 1 tony mieszanki 
 
……..……………. zł (netto) + ……………...zł ( VAT) = …..…………..………. zł ( brutto)   
 
 słownie zł:……………………………………………….……………...……………………… 
2. Zapłata należności nastąpi jednorazowo  po odbiorze końcowym i sprawdzeniu faktury przez 
inspektora nadzoru w terminie do 30 dni od daty jej przedłożenia na podstawie  księgi obmiarów 
prowadzonej przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
3. Fakturę w wersji papierowej należy przesłać na adres odbiorcy i powinna zawierać nw dane: 



Nabywca: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów. 
 
Fakturę należy przekazać na adres odbiorcy. 
 
4.Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur, 
również w wersji elektronicznej. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować adres:  
 https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.  
Nazwa skrzynki:  Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
Numer PEPPOL: 8891332356 
5. Forma złożenia faktur określona w ust 3 i 4 zależy od woli Wykonawcy. 
6. Cena określona w formularzu ofertowym pozostaje stała przez cały  czas trwania umowy. 
7. Do faktury VAT winno być załączone oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w 
zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców oraz oświadczenie Podwykonawców 
o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy. Brak stosownego oświadczenia 
skutkować będzie wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego. 
 

§5 
1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty i prace objęte przedmiotem 
niniejszej umowy: 
- ……………………………………………………………………………………………………….. 
2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.  
3. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 
6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o 
którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym 
podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 7 dni od 
przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w §5 ust. 5 niniejszego paragrafu; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 
umowy. 
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego;  
4) umowa zawiera zapisy ustalające dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynagrodzenie 
przewyższające cenę ustaloną (dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego) na dany zakres robót przez 
Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej umowie; 
5) umowa zawiera zapisy ustalające uzyskanie przez podwykonawcę lub przez dalszego 
podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 
6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zasad i warunków zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego i przez 
Wykonawcę; 
7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia 
określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej (w tym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia). 
Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo.  
Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń wobec 
pozostałych postanowień takiego projektu umowy o podwykonawstwo.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o 
których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od jej zawarcia. Obowiązek 



ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
mniejszej niż 0,5 % szacunkowej wartości niniejszej umowy określonej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. 
Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6 w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, 
natomiast w przypadku umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi 
w przypadkach przekroczenia terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 5 niniejszego 
paragrafu. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Powyższe 
postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania sprzeciwu wobec pozostałych 
postanowień takich umów o podwykonawstwo. 
8. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty, usługi lub dostawy. 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę, o zgłoszeniu się 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia o roboty budowlane o dokonanie 
bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8. Na zgłaszanie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności danej płatności, Wykonawca ma 7 dni od dnia doręczenia powyższej informacji przez 
Zamawiającego. 
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w wskazanym terminie, Zamawiający 
może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 
aneksów do umów z podwykonawcami. 
15. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali 
powód do uzasadnionych skarg. 
16. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 
informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac 
powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej 
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania 
płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji. 
17. Informacje z ust. 16 w szczególności powinny zawierać: 
1) dane dotyczące asortymentu, ilości zleconych i wykonanych robót, 
2) wartości tych robót (zleconych i wykonanych), 
3) kopie faktur jakie podwykonawca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawił odpowiednio na rzecz 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
4) oświadczenie lub dowody potwierdzające ich zapłatę przez Wykonawcę i odpowiednio 
Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy i jego/ich dalszych Podwykonawców należnego 
wynagrodzenia lub inne oświadczenia i dokumenty z których wynikać będzie, że brak zapłaty takiego 
wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalności wynikającym z określonych 
przyczyn faktycznych i prawnych. 



18. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego na zakończenie umowy Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy 
w tym szczególnie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 
19. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia 
robót budowlanych wymienionych w ust. 1 określonemu konkretnemu podwykonawcy musi zostać 
zgłoszony Zamawiającemu na piśmie nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem tego 
podwykonawcy do wykonania takich robót. Zgłaszany podwykonawca musi legitymować się 
odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia doświadczeniem w zakresie 
wykonywania tak powierzonych mu robót. 
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 niniejszej umowy. 
21. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na podwykonawców, dalszych podwykonawców,  
usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą umowę, 
obowiązek ustanawiania gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i robót oraz 
dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących prawo do dochodzenia 
uprawnień gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 
22. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których 
realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w 
związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 

§6 
Kwota określona w  §4 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  niezbędne do 
wykonania  tj.  materiały, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu 
budowy,  uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 
 

§7 
Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez 
Wykonawcę. 
 

§8 
1. Funkcję kierownika robót pełnić będzie: 
 Pan  ………………………… 
2. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: 
 Pan  …………………………. 
 

§9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1). Za opóźnienie  w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót 
określono w §3  niniejszej umowy), 
2).  Za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
3). z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, 
4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. umowy,  
5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia;  
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy dzień od 
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;  
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł, za każdy dzień od daty jej podpisania przez 
strony do dnia jej ujawnienia;  
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1000 zł, za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 10  
9) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w §13 ust 1 umowy (przez wykonawcę lub 
podwykonawcę), w wysokości 100 zł za, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 
10) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w §13 ust 2 umowy, w wysokości 50 zł, za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego terminu przez Zamawiającego; 



11) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §14 ust 1 umowy (przez wykonawcę lub 
podwykonawcę), w wysokości 300 zł dziennie za, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, z 
zastrzeżeniem §14 ust 2 umowy; 
12) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §14 ust 2 umowy (przez wykonawcę lub 
podwykonawcę), w wysokości 300 zł  dziennie za, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 
2. Kary, o których mowa w ust 1. Zamawiający ma prawo odliczyć od faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1. 
 

§10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
…………….miesięcy, liczony od dnia odbioru ostatecznego robót. 
2. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 
jakości.  
3. Strony ustalają zgodnie, że termin usunięcia wad wynosi 14 dni od daty zawiadomienia 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru. 
4. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w w/w terminie, to Zamawiający zleci ich usunięcie stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 

§11 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Umowy nie mogą zawierać 
klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Zamawiającego jaki i osób 
trzecich, w tym nie mogą zawierać przepisów dotyczących franszyzy, polegającej na braku 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest 
niższa od określonych taką franszyzą kwot.  
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników 
drogi) a powstałe na terenie przekazanego Wykonawcy pasa drogowego między innymi w związku z 
prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp. na sumę nie 
mniejszą niż – 100 000,00  PLN. 
3. W przypadku trwania niniejszej umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w§11ust. 1 i 
2 Wykonawca winien przedłużyć należycie opłacone umowy ubezpieczenia na okres następny, w taki 
sposób, aby posiadać  nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest co najmniej na 3 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia przedstawić 
Zamawiającemu  dowód jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy na co najmniej takich samych 
warunkach. Naruszenie tego obowiązku przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do odstąpienia 
od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i 
domagania się kar umownych, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 3) umowy. 
4. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy,     
obejmującym przedmiot zamówienia, przewiduje konsumpcję gwarancyjnej sumy ubezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów 
przewidzianych w warunkach ubezpieczenia  uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia 
do kwoty pierwotnej wysokości poprzez zapłatę dodatkowej składki   ubezpieczeniowej w całym 
okresie  realizacji umowy.  
 

§12 
1.Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania terenu  w czasie prowadzenia robót 
oraz do utrzymania ładu i porządku w  trakcie realizacji robót. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu podczas wykonywania robót 
do czasu odbioru ostatecznego. 
 

§13 
1.  Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonaniu robót budowlanych 
przez operatorów sprzętu remontowego t.j. kierowców samochodów oraz operatorów remonterów, 
były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę)  na podstawie 
umowę o pracę, przez okres ich wykonywania. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę osób wykonujących wskazane w ust 1  niniejszego  
paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  



a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy; 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§14 
1. Wykonawca lub podwykonawca podczas realizacji robót remontowych winien użyć minimum 
dwóch zestawów remontowych przez cały okres realizacji zamówienia wskazanych w wykazie 
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 
2. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się dostarczyć na teren 
realizacji robót sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż te ujęte w ust 1 
niniejszego paragrafu, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. 
 

§15 
1. Strony umowy oświadczają, iż znane są im obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, 
w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz 
ustawa z dnia 10 marca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., z 2019 r., poz. 1781) i 
zobowiązują się ich bezwzględnie przestrzegać. 
2. Strony umowy oświadczają, iż wdrożyły środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 
32 RODO, adekwatne do poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności pracowników 
Zleceniodawcy. 
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w szczególności 
wszelkich danych osobowych  udostępnionych sobie wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy 
zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej ustaniu. 
4. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, 
nieodpłatną umową. 
5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej 
szkody Zamawiającego lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu  związanej z tym przerwy lub 
zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ze skutkami opisanymi w § 9. 

§16 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§17 
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§18 
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy 
Prawo zamówień  publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz  
z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
 

§19 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 

 
 

 
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 
 

                                                                                                                   ……………………………… 
                             (miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie 

     Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości 
finansowych  w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na moje/nasze zlecenie lub za 
moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr 
……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn.  
 

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 
 
W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej: 
1. ………………………………………….. 

2. …………………………………………..   

   
 

      ……………………………………… 
                                                    (podpis Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             Znak sprawy  ZDP.272.8.2020/pn 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy – 
firmy:……………………………………………………………………………………………
……..  z/s ul. …………………..…….…….., ………..-…….…. …………………………….,  
 
realizującej zamówienie pn. 
 

remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 
 
 w ramach umowy nr …………………………. z dnia …………………r. 
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz 
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / 
dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* 
firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia ………………….. 
zawartej pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / 
usługodawcą/dostawcą*),a………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….., 
która to umowa została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………….……………….   
 

Rozliczenie realizacji umowy nr ……………….. z dnia …… 

a) wartość robót wg umowny (brutto):............................................................................... 

b) szacowana wartość robót z uwzględnieniem robót zaniechanych lub niezbędnych  

(brutto)…………………………………………..……………………………………………… 

c) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ................................................................ 

d) wartość  robót wg wystawionych faktur (brutto): ............................................................ 

e) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): ...................................................... 

 
    
………………………….………… 
        (miejscowość, data) 
 

                                                     ……………………………………………………………..…………………. 
                                                        (podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*) 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  OBDIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
(S S T W i O R B) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 
GRYSAMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA 

 
 
 
 

ZARZĄD    DRÓG    POWIATOWYCH 
 

RADZIEJÓW 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1 .Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej przy użyciu remonterów 
natryskujących pod ciśnieniem (mieszanina grysów z emulsją asfaltową) dla zadania: 

 
 wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami   
 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach powiatowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie. 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wykonanego 
emulsją asfaltową i grysami frakcji 2-5 mm i 5-8 mm i obejmują: naprawę ubytków, spękań i 
rakowin. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Remont cząstkowy nawierzchni - zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi 
techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi, o małym zakresie (obejmujące małe 
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces 
powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków. 
Pojęcie "remont cząstkowy nawierzchni" mieści się w ogólnym pojęciu "utrzymanie 
nawierzchni", a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem "utrzymanie dróg". 
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na nie większą niż grubość 
warstwy ścieralnej. 
1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż 
grubość warstwy ścieralnej max 6 cm. 
1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny 
rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, 
przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego. 
1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa – emulsja charakteryzująca się krótkim czasem 
rozpadu po zetknięciu się z kruszywem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót obejmujących remont 
cząstkowy grysami i lepiszczem (emulsją asfaltową) oraz za zgodność z umową i 
SSTWiORB. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość stosowanych  materiałów wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją 
wymogami  SSTWiORB,  z projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Nadzoru ze strony Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywo 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy frakcji 2-5 mm i 
5-8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do 
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. 
2.2. Lepiszcza 
Do remontu cząstkowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje 
asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 BP3 PU 
spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2010. można stosować tylko emulsje 
asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.1. Składowanie lepiszcza 
Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. 
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 



Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 
następujące zasady: 
− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,  
− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Specjalistyczny sprzęt do remontu cząstkowego. 
Do wykonywania remontu cząstkowego głębszych ubytków i wybojów, jak również do 
naprawy powierzchniowych spękań i rakowin warstwy ścieralnej należy użyć remontera, 
wprowadzającego pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsja asfaltowa w 
oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Remonter winien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów i 
nadawania ziarnom grysu dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć 
(szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do 
wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. 
Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, 
silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/ 
min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do 
usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) 
dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 
850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min 
wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. 
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym 
ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu 
emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
Do wykonania robót remontowych należy użyć minimum dwóch zestawów 
remontowych przez cały okres realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego 
rozsypywania grysów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.2. Transport lepiszcza 
Emulsja asfaltowa powinna być transportowana przeznaczonymi do tego celu 
samochodowymi lub kolejowymi cysternami, względnie w szczelnie zamkniętych beczkach. 
Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami 
na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 
przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami. Emulsji nie wolno 
przewozić w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewożenia mineralnych materiałów 
sypkich lub chemikaliów za wyjątkiem asfaltów. Wyjątkowo, lecz za zgodą Zamawiającego, 
dopuszcza się transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie 
będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. W czasie 
magazynowania emulsji dopuszcza się powstanie na powierzchni emulsji kożucha lub 
zagęszczenia przy dnie, które przed użyciem emulsji należy zlikwidować poprzez dokładne 
wymieszanie. 
 Zamawiający  wyznaczy  Wykonawcy  miejsce (kwaterę)  do składowania  materiałów 
niezbędnych do realizacji zamówienia ( emulsja, grys ) na bazie liniowej przy ul. Armii 
Krajowej w Radziejowie. Przed  rozładowaniem w/w materiałów na wskazane miejsce 
Wykonawca   zgłosi  Zamawiającemu dostawę w celu jej zważenia.   Z czynności tej 
sporządzony zostanie  odpowiedni dokument ważenia podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Dostawa i rozładunek w/w materiałów bez ważenia nie będzie 
uznany. Dostawy będą realizowane w  dni powszednie w godzinach 700 - 1500. 
Podstawą uznania ilości wbudowanej mieszanki będzie zestawienie dokumentów ważenia 
pojazdów. 



Wyjazd brygad remontowych na drogę odbywał się każdorazowo z bazy liniowej w 
Radziejowie  przy ul. Armii Krajowej 1. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia pojazdów remontowych w urządzenia gps 
monitorujących trasę remontów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
a) Roboty należy wykonywać w czasie suchej i ciepłej pogody przy temp. otoczenia nie 
niższej niż +100C. przy zachowaniu warunków realizacji określonych pkt. „Termin 
realizacji” 
b) Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC. 
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji robót remontowych podczas opadów 
atmosferycznych. 
5.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej 
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi nawierzchni 
oraz spękań i rakowin) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac: 
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
piasku i pyłu sprężonym powietrzem. 
5.2. Uzupełnianie ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi oraz likwidacja spękań i 
rakowin grysami i emulsja asfaltową przy użyciu remontera: 
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.), należy: 
- pokryć oczyszczone miejsce metoda natryskowa za pomocą emulsji asfaltowej, której 
zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z 
wypełnieniem 
- wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem 5/8 mm lub 2/5 mm(zależnie od głębokości ubytku) 
otoczonym emulsja asfaltową, 
- wypełnić pod ciśnieniem pozostałą część ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku 
użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltowa, 
- posypać powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa 
- uprzątnąć miejsce po wykonanym remoncie, 
- zdjąć urządzenia zabezpieczające i oznakowanie pionowe, udostępnić miejsce po remoncie 
dla ruchu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru  
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z  SSTWiORB,   oraz ustaleniami. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na 
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania przy remoncie grysami i emulsją kontrolować 
-  ilość wbudowywanych materiałów w tonach na podstawie wz 
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Jednostką obmiarową remontu cząstkowego jest 1 tona wbudowanej mieszanki 
asfaltowej. 
b) Zaleca się całkowite wykorzystanie zasobników emulsji oraz kruszywa w czasie 1 dnia 
pracy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Podstawą odbioru robót i sporządzenia protokołu odbioru będą: 
- zestawienie dokumentów ważenia 
- ocena jakości wykonanych robót 
8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy  ewentualnie 
uzupełniające lub zamienione). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Zestawienia ilości zważonej ilości  wbudowanych materiałów. 
4. Wyniki pomiarów  kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 
W przypadku, gdy wg  komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SSTWiORB, umową i  wymogami Inspektora jeśli 
wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z umową. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena  wbudowania 1 tony mieszanki emulsyjno-grysowej do remontu cząstkowego 
nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: 

- wartość materiałów (emulsja, grysy), 
- robocizna, 
- dojazdy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca wykonywania robót na terenie 

powiatu, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB,   
- pomiary i badania laboratoryjne, 

 

10. PROJEKT  ORGANIZACJI  RUCHU  NA  CZAS  PROWADZENIA  ROBÓT 
Wykonawca na czas prowadzenia robót ma obowiązek oznakowania robót zgodnie z 
przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Koszty związane z 
oznakowaniem wykonawca uwzględni w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny z 
prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych  materiałów 
wykonywanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją wymogami SSTWiORB,  z projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy obowiązujące 
PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN–13242/2004 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 13808:2010 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. 
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DOKUMENTACJA    PROJEKTOWA 
Nazwa nadana zamówieniu:  
 remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami   
Adres obiektu:  
drogi powiatowe na terenie Powiatu Radziejowskiego 
 Nazwy i kody (CPV):  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
Nazwa zamawiającego:     Zarząd Dróg Powiatowych  Radziejów  
Adres zamawiającego: ul. Kościuszki 20/22,   88-200 Radziejów 
 Spis zawartości:  
Ogólna charakterystyka robót: 
Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych Radziejów Inspektor nadzoru Roman 
Skrzypiński  
Opracowano:  grudzień 2020 r. 
 Przedmiar robót: 
Opracował: Zarząd Dróg Powiatowych Radziejów Inspektor nadzoru Roman 
Skrzypiński  
Opracowano: grudzień  2020 r. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OGÓLNA CHARAKTERSYSTYKA ROBÓT  

 
 

Nazwa nadana zamówieniu: 
 remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami   
Lokalizacja wykonania robót:  
drogi powiatowe na terenie Powiatu Radziejowskiego. 
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami polega na 
oczyszczeniu remontowanej powierzchni, skropieniu emulsją asfaltową i 
zasypaniu grysem przy użyciu remonterów, które wrzucają pod ciśnieniem 
mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego  miejsca 
(ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) . Jednostka obmiarowa 
1 tona mieszanki    emulsja  / grys.  Zużycie emulsji w ilości 10% w stosunku do 
grysu  (wagowo). 

                        
 

Opracowano: grudzień 2020 r.          

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Przedmiar robót 
  Rodzaj robót 
(branża): 

Roboty drogowe 

    
Inwestycja   
  DROGI  POWIATOWE 
  REMONTY CZĄSTKOWE  EMULSJĄ I GRYSAMI 
    
Adres: DROGI POWIATOWE W ADMINISTRACJI ZDP 
    
    
Kody CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
    
Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
  KOŚCIUSZKI 20/22 
  88-200 RADZIEJÓW 
    
Wykonawca: WYKONAWCA ZOSTANIE WYŁONIONY  W DRODZE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO     
    
    
    
Sporządził: R. Skrzypiński 
Sprawdził:   
Data opracowania: 16 grudzień 2020 r 
    
          
          
          
        

 
 

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm Ilości składowe Razem 

1 
KNNR 6 

1109-
0400 

Remonty cząstkowe nawierzchni , przy użyciu 
GRYSOW BAZALTOWYCH i EMULSJI 
ASFALTOWEJ 
Jednostka obmiarowa 1 tona mieszanki 
emulsja / grys. Zużycie emulsji w ilości 10% 
w stosunku do grysu ( wagowo ). 

t  500,000 

    500 t 500,000  
 
 

 
 

 

 
 

 


