ROZDZIAŁ III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa –
zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiającego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355F w msc. Panowice.”
CPV – 45233120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg.
CPV – 45233290 – 8 Instalowanie znaków drogowych
Zakres opracowania:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel w msc.
Panowice. Droga powiatowa Nr 1355F zlokalizowana jest w pasie drogowym na działce ewid. nr 83 (obręb
Panowice). Droga powiatowa Nr 1355F przebiega od skrzyżowania z DP Nr 1213F (relacji Międzyrzecz –
Chociszewo) do wsi Panowice. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega przez wieś Panowice w terenie
zabudowanym. Na terenie wsi występuje głównie zabudowa jednorodzinna.
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę drogi na odcinku 0+000 do km 0+447.81;
- przebudowę skrzyżowania z drogą gminną w km 0+050;
- budowę chodnika od km 0+000 do km 0+050 – strona prawa;
- budowę chodnika od km 0+070 do km 0+170 – strona lewa;
- przebudowę chodnika na odcinku od km 0+050 do km 0+447.81;
- przebudowę zjazdów;
- wykonanie ścieków od km 0+025 do km 0+265 – strona lewa.
Zakres inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym.
Sieci uzbrojenia terenu występujące w pasie drogowym DP Nr 1355F:
- wodociąg;
- oświetlenie uliczne;
- napowietrzna linia niskiego napięcia;
- kablowa sieć teletechniczna.

Szczegółowy opis znajduje się w zamieszczonej dokumentacji projektowej.
Dokumenty dostępne są w wersji analogowej w siedzibie Zamawiającego.
Uwagi Zamawiającego:
1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej Terenu Budowy i jego otoczenia objętego niniejszym
zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich
danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania Oferty.
2. Zamawiający w terminie 3 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą przekaże teren budowy.
3. W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku, należy
zastosować się do procedury określonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia
faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności
należnym Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót. Powyższe oświadczenie będzie
także potwierdzone przez Podwykonawców.
5. Zgodnie z zapisem art. 30. ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp [normy (specyfikacje) techniczne] Zamawiający opisał
przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy
europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu
budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,

w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów
teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz
uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję
normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i
stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
2) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących
wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, warunkiem opłacenia
faktur, w tym również ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności należnym
Podwykonawcom i przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców
wszystkich należności z tytułu wykonanych robót oraz dołączy rozliczenie zgodnie z zał. 3. Powyższe
oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.
Wzory oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz zestawienie przedłożonych dowodów w
rozliczeniu z wykonawcą – płatnością dla podwykonawców – załącznik nr 3 stanowią integralną część
opisu przedmiotu zamówienia.
7. Wymagania Zamawiającego:
7.1. Roboty branżowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pod kierownictwem osób
posiadających uprawnienia budowlane w danej branży. Przed przystąpieniem do robót branżowych
Wykonawca ma obowiązek zgłosić kierowników robót branżowych i przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika robót w danej branży.
7.2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co
najmniej 5 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych, przez
cały okres realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli zakres prac wykonywanych przez
wykonawcę lub podwykonawcę nie uzasadnia realizacji zadania przez liczbę osób wskazaną przez
Zamawiającego, to wszystkie osoby skierowane do realizacji prac ze strony Wykonawcy lub podwykonawcy
muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
7.3. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa
w ust. 7.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przed rozpoczęciem robót
budowlanych przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych.
7.4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 7 dni, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę
zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami przewidzianymi do prac fizycznych
ogólnobudowlanych oraz druki ZUS-RCA za każdego z tych pracowników. W tym celu Wykonawca lub
podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów lub druków ZUS-RCA o których
mowa w pkt 7.4. w terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę.
7.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o których mowa w pkt 7.4. w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników przewidzianych do realizacji prac fizycznych ogólnobudowlanych na podstawie umowy o
pracę.

7.7. Za niedopełnienie wymogu o którym mowa w pkt 7.2., Wykonawca lub podwykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym
mowa w pkt 7.2. i ilości miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników przewidzianych do realizacji prac
fizycznych ogólnobudowlanych na podstawie umowy o pracę wskazanej przez zamawiającego w SIWZ.
7.8. W przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych
ogólnobudowlanych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji
wykazu pracowników świadczących te prace na podstawie umowy o pracę (przed przystąpieniem tych osób
do pracy).

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest
ceną ryczałtową brutto (razem z podatkiem VAT).
2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty robót oraz opracowań i zobowiązań wynikających z niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
pozostałych dokumentów składających się na dokumentację przetargową i dokumentację projektową. Prace
objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z: załączoną specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, umową, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, opisem zakresu i sposobu prowadzenia robót.
5. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
cenę zamówienia.
6. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie. Zaleca się
Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zaleca się,
aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia w celu oszacowania na własną
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne przy
przygotowaniu oferty.

Cenę ryczałtową za wykonanie całości zakresu będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia Wykonawca winien ustalić na podstawie sporządzonego
przez siebie przedmiaru robót w oparciu o udostępniony opis zakresu i sposobu
prowadzenia robót i inne ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Udostępniane w ramach niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przedmiary należy traktować jako
udostępniane informacyjnie.
Sporządzenie przedmiaru przez Wykonawcę jest zgodne z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129), ponieważ Zamawiający udostępnia w ramach specyfikacji istotnych warunków
zamówienia opis zakresu i sposobu prowadzenia robót i przewiduje zawarcie umowy z ryczałtowym
wynagrodzeniem Wykonawcy.
7. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, w dniu podpisania
umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu czasowej organizacji
ruchu na czas robót zatwierdzonego przez właściwy organ. Wykonawca przed
rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu 1 egz. zatwierdzonego projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i zobowiązuje się do jego
wprowadzenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej.
10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie umowy.
11.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia.
12. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
13. Wykonawca gwarantuje jakość wykonywanych robót, użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych
dotyczących użytych materiałów na każde życzenie Zamawiającego.
15. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości użytych materiałów (niezgodność
z normami i obowiązującymi przepisami).
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
b) Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów i adresy poczty
elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania
zobowiązań wynikających z umowy.
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w
ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić
ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy
nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie
dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w
szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Zaleca się aby wykonawcy
dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach
danego postępowania przez Zamawiającego.

(wzór) Załącznik nr 1
Oświadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robót

Oświadczam, iż dokumentem (fakturą VAT nr ……………………………………….) wystawionym
dnia

…………..

zafakturowano

przez

roboty

……………………………………….……………………………………….

(odebrane

i

poświadczone

do

zapłaty

w

protokole

odbioru

nr

……………………………………….) wykonane przez następujących Podwykonawców:
Nazwa Podwykonawcy

Rodzaj robót

Wartość robót netto

………………………………………
Podpis Wykonawcy
(osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

(wzór) Załącznik nr 2
miejscowość:……………………, data…………………
Pieczątka firmowa:

………………………………..
Oświadczenie Wykonawcy

Działając w imieniu………………………………………….………, zwanym/zwanej dalej „Wykonawcą”
w związku z zawarciem pomiędzy ……………………. (Wykonawca) a ……......………., zwanym dalej
„Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr………….. na wykonanie ……………..…………..……w
ramach budowy pn. „……………………………………………………….……”, zwanej dalej „Umową
podwykonawczą”,
oświadczam, iż:
Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy
zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót na
podstawie Umowy podwykonawczej.
Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane
roboty/usługi.

W imieniu Wykonawcy:

W imieniu Podwykonawcy:

(wzór) Załącznik nr 3

Zestawienie przedłożonych dowodów
w rozliczeniu z Wykonawcą
Płatności dla podwykonawców

Faktury
Nazwa
Podwyk.

Zakres

Kwota
umowna

l.p.

Data
wpływu

Nr

Na
kwotę

Płatności dla Wykonawców
Termin
zapłaty

Płatne przez
Wykonawcę

Kwota

Data
płatności

Czy
na
całość
faktury

Czy
w
terminie

Ilość
dni
opóźnienia

