Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:
Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział 2

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
Formularz 2.1.

Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe;
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Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
00-874 Warszawa, ul. Wronia 53.
*Prowadzący postępowanie:
……………………………………………………………………………………
……………………………….., ul. ………………………………………….
telefon: …….……………….……., faks ……………………………..
e-mail: ………………………..……………..
adres strony internetowej:………………………………………..
godziny urzędowania: ……………………………………………….
*Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
…………………………………………..……………………………………….

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
…………………………………………………………………………………….
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się
na wyżej podane oznaczenie.

3.

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

4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest finansowane*/współfinansowane*/przewidziane
do współfinansowania* przy udziale środków pochodzących z:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
i ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

5.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.* Przedmiotem zamówienia jest ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………...………………………………
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
5.1.* Przedmiotem zamówienia jest ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………….……………………………
w podziale na następujące części:
Część I – ……………………………………..………………………………………………………..;
Część II – ……………………………………..………………………………………………………..;
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Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
* Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie maksymalnie ….. z ww. części
zamówienia.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
……………….……………..
Dodatkowe przedmioty: …………………..………….
Krótki opis zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16
poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych oraz robót
budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno
– budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych
w budownictwie.
5.2.* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości …………% wartości
zamówienia podstawowego, w zakresie …………………………………….. .
5.2.* Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5.3.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

5.4.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III „Program
Funkcjonalno – Użytkowy” - niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

5.5.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie
(w Formularzu Oferty) części (zakresu) zamówienia, których wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom.

6.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
*Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia
w terminie / terminach ……………………………………..….

został

zrealizowany

*Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w niżej
określonych terminach:
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Część I – w terminie………………;
Część … – w terminie………………;
7.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2.* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z
przedmiotu zamówienia określonym w pkt 5.1. IDW.

podziałem

7.2.* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.4.

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

7.5.

Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

7.6.

7.5.1.

Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe (Formularz 2.1.).

7.5.2.

WYKAZ PŁATNOŚCI: sporządzony na formularzu stanowiącym integralną
część SIWZ – Tom IV.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
7.6.1.

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

7.6.2.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania
innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.6.4.

Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej
formie niż pieniądz.

7.7

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.8

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 Tomu I, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.

7.9.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.

7.10

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd powinno być parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

7.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.12. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o liczbie stron.
7.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
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zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale
ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
7.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1
oryginale, oznaczonym „Oryginał” i <2> kopiach*, oznaczonych „Kopia”*. Ofertę
(oryginał i kopie*) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
*Oddział …………………………………………...
ul. ………………………………………………………
……………………………………………………………
oraz opisane:
*„Oferta – ……………………………………….……………………….”
„Nie otwierać przed dniem ………………… r., godz. ……….”
*„Oferta – ……………………………………….……………………….
Część .. - …………………………………………….…………….”
„Nie otwierać przed dniem ………………… r., godz. ……….”
Konsekwencje niewłaściwego opisania ponosi Wykonawca.
7.14. Wymagania określone w pkt 7.11. – 7.13. nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
7.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach
lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
8.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

8.1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Wykaz Płatności
(tabele elementów rozliczeniowych) sporządzony na formularzu stanowiącym
integralną część SIWZ – Tom IV.

8.2.

Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić Opis Sposobu Obliczenia Ceny
zawarty w Tomie IV SIWZ – Wykaz Płatności.

8.3.

Wykonawca obliczając Cenę Oferty musi uwzględnić w Wykazie Płatności
wszystkie podane tam i opisane pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie
wprowadzać zmian do Wykazu Płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości
wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów
rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty
po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art 87 ustawy Pzp.

8.4.

Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem
VAT w wysokości przewidzianej ustawowo..
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8.5.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia.

8.6.

Elementy rozliczeniowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem sytuacji opisanej
w …………………………………...

8.7.

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1.* Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: ……… złotych,
(słownie złotych: …………………………….…………………………………………………………………….. ).
9.1.* Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: ……….… złotych,
odpowiednio dla:
Części I - …………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………………… ),
Części … - …………….. złotych (słownie złotych: …………………………………………………… ),
9.2.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w ……………………………………………………………………………,
nr …………………………………………………………………………..,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

9.3.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium
wnoszone
w
ww.
formie
powinno
być
wystawione
na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

9.4.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć
na wskazany w pkt. 9.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert.

9.5.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4
ustawy Pzp.

9.6.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, w przypadku gdy:
9.6.1.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.6.2.

10.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Oferty powinny być złożone w ………………………………………………………………………………
przy ul. ……………………………………………………….., w pokoju nr …………….., w terminie do
……………………………. roku, do godziny …………...
Konsekwencje złożenia oferty w innym miejscu niż wskazano ponosi Wykonawca.
10.2. Otwarcie ofert nastąpi w …………………………………………………………………………….……...
przy ul. ……………………………………………………….., w pokoju nr …………….., w dniu
……………………………. roku, o godzinie …………...
10.3. Otwarcie ofert jest jawne.
10.4.* Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
10.4.* Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30*/60*/90* dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni
11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy
jedynie
wykonawcy,
którego
oferta
została
wybrana
jako
najkorzystniejsza.
11.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12.

KRYTERIA WYBORU
ZAMÓWIENIA

12.1

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:
lp

I

SPOSÓB

OCENY

OFERT

Nazwa kryterium

1
2
3
12.2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
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ORAZ

UDZIELENIE

Waga kryterium (%)

12.2.1. Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona, zgodnie
z następującym wzorem:

Cmin
 .....pkt
Co
- cena brutto oferty najtańszej
- cena brutto oferty ocenianej
C

gdzie:

Cmin
Co

12.2.2. Kryterium <”……………”> (K1), będzie rozpatrywane na podstawie:
………………………………………………………………………………………………
Liczba punktów w kryterium <”„…………..”> (K1) zostanie obliczona,
zgodnie z następującym wzorem:

K1  .............  .....pkt
gdzie:

……… - ……………………………….
……… - ……………………………….

12.2.3. Kryterium <”……………”> (K2), będzie rozpatrywane na podstawie:
………………………………………………………………………………………………
Liczba punktów w kryterium <”„…………..”> (K2) zostanie obliczona,
zgodnie z następującym wzorem:

K2  .............  .....pkt
gdzie:

……… - ……………………………….
……… - ……………………………….

12.2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

łącznie

P  C  K1  K2
gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „cena”
K1 – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „……….”
K2 – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium „……….”

12.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
12.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu
kryteria określone w pkt 12.1. IDW i wzory określone w pkt 12.2. IDW.
12.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
łączną punktację;
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
12.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa w pkt 12.6.1) na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
13.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

NALEŻY

DOPEŁNIĆ

PO

13.1

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą
współpracę Wykonawców.

13.2. O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 13.1 Zamawiający
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
13.3

*Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 14.

14.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

należytego

14.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości …… % ceny całkowitej
podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt …… rachunek
bankowy,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
14.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi spełniać wymagania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
14.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
14.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na
warunkach określonych w Tomie II SIWZ.
15.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

* (w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)
15.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.
15.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
15.3. Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
15.5. Terminy wniesienia odwołania:
15.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
15.5.2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.5.1. wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności
można
było
powziąć
wiadomość
o
okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
15.5.3. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
15.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
15.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

15.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
* (w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)
15.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

- 10 -

15.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
15.3. Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
15.5. Terminy wniesienia odwołania:
15.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
15.5.2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 15.5.1. wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności
można
było
powziąć
wiadomość
o
okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
15.5.3. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od
dnia zawarcia
umowy,
jeżeli Zamawiający
nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
15.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
15.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

oraz

uczestnikom

15.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ

16.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: .. ) lub drogą
elektroniczną (e-mail: ……………..… ), z uwzględnieniem pkt 16.2.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z wyborem Zamawiającego) faktu
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
16.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
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w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego,
a także zmiany lub wycofania oferty.
16.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
*Oddział …………………………………………...
ul. ………………………………………………………
16.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2*/4*/6* dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
16.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 16.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 16.4.
16.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie
internetowej.
16.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
16.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także
zamieści ją na stronie internetowej.
16.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie
zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ.
16.9. Zamawiający wyznacza Pana/Panią* …………………………………………………………………….
do kontaktowania się z Wykonawcami.
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Rozdział 2
Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty
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OFERTA
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Do
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr ref.: …………………………..
MY NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania.

3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………….. złotych
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem Płatności.

4.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie <…………….>.

5.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:
a). ………………………………………………………….
b). ………………………………………………………….
c). ………………………………………………………….
………………………………………………………………..

6.

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

7.

JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

8.

ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
w następującym zakresie*:

sami*/przy

udziale

podwykonawców

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych robót)
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9.

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.

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

11.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko: …………………………………..…………………………………………………..………….
tel. ………………………………. fax …………………………… e-mail: ……………………………………..

13.

OFERTĘ niniejszą składamy na …………… stronach.

14.

ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………, dnia ………………. roku
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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