Zielona Góra, 12.02.2018 r.
ZDW-ZG-WZA-3310- 11 /2018

ZMIANA DO SIWZ NR 1
Dotyczy przetargu nieograniczonego:
woj. nr 158)

Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art. 38 ust.4 ustawy Pzp. dokonuje zmiany treści SIWZ
w następującym zakresie:
- zamieszcza zmieniony Formularz oferty, dostosowany do opisu kryterium gwarancji jakości
i sposobu punktacji za oferowaną długość gwarancji.
Zgodnie z wymogiem tego kryterium, (pkt 17.1 b Instrukcji dla Wykonawców w SIWZ), Najkrótszy możliwy okres
gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat od daty wskazanej w protokole odbioru. Najdłuższy
możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 7 lat od daty wskazanej w protokole odbioru
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach, tj. 5 lub 6 lub 7 lat. Wyjątkiem jest
oznakowanie poziome, dla którego okres gwarancji wynosi 36-mcy .

Formularz oferty zamieszczony w SIWZ, w pkt 2 brzmi:
2. UDZIELAMY …. lat gwarancji jakości na wykonane roboty.
PO DOSTOSOWANIU DO WYMOGÓW I OPISU KRYTERIUM W.W. PKT OTRZYMUJE BRZMIENIE:
2. UDZIELAMY 5 lat; 6 lat; 7 lat* gwarancji jakości na wykonane roboty
*niepotrzebne skreślić
oraz:
- 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego.
Poniżej zmieniony Formularz oferty, który zamieszcza się również w wersji edytowalnej na stronie internetowej,
celem wykorzystania przy składaniu oferty.

Podpisano:
Dyrektor – Paweł Tonder

...........................................
(miejscowość, data)
..............................................
(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
65-042 ZIELONA GÓRA
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 2018/S 025-052406 z dnia 06.02.2018 r. )
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ( nr
ogłoszenia 514370-N-2018 z dnia 06.02.2018 r.) (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-11/2018) pod nazwą:
Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę brutto:
(słownie:................................................................................................................................................ zł.
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………………………………… których dostawa lub
(podać nazwę, rodzaj)
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to …………………………. zł netto*.
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto
oferty, tj. w przypadku:
1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i
usług,
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT
przy porównywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY 5 lat; 6 lat; 7 lat* gwarancji jakości na wykonane roboty
*niepotrzebne skreślić
oraz: 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego
3. OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy robót drogowych pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika
robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia
i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych)
drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min 1,0 mln zł brutto, na ….........
zadaniu/zadaniach*.
Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj pełnionej
funkcji
na wykazanych
zadaniach

Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik
robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska
drogowa
Wyszczególnić:
- nazwę zamówienia,
- zakres zamówienia (budowa, przebudowa lub remont – z wyłączeniem
remontów cząstkowych),
- klasę drogi,
- wartość nadzorowanych robót (brutto zł)
- okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok)
- okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok)
- zakończenie i rozliczenie inwestycji (określić: TAK/NIE)
- nazwę zamawiającego

1.

2.

..........................
..........................
Kierownik
budowy - robót
drogowych

kierownik budowy*/
kierownik robót
drogowych/
Inspektor nadzoru –
specjalność
inżynierska drogowa*
kierownik budowy*/
kierownik robót
drogowych/
Inspektor nadzoru –
specjalność
inżynierska drogowa*
kierownik budowy*/
kierownik robót
drogowych/
Inspektor nadzoru –
specjalność
inżynierska drogowa*

3.

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i
zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej
zasadami postępowania.
7. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:
Nazwa i adres Podwykonawcy
(podać o ile to wiadome na etapie składania
oferty)

Zakres powierzonych do wykonania robót

1.
2.
11. OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na
zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona realizacja
następującej części zamówienia:

1.

Nazwa i adres Podmiotu trzeciego

Zakres udostępnionych zasobów
zdolności zawodowe* / sytuacja ekonomiczna*

2.

zdolności zawodowe*/ sytuacja ekonomiczna*

12. DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.
13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. WADIUM w kwocie 60.000,00 zł zostało wniesione w dniu .............................................................
w postaci......................................................................................................................................................
( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)
Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: .................................
.......................................................................................................................................................................
15. Dane wykonawcy:
miejscowość, kod:............................................................................................................
ulica…………………………………………………………………………………………
województwo:...........................................................................................................
telefony:...................................................................................................................
fax............................................................................................................................
e-mail:......................................................................................................................
adres do korespondencji:
.......................................................................................
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) .............................................................................
b) .............................................................................
c) .............................................................................
*niepotrzebne skreślić
Podpisano:
................................................................
(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczątka + podpis)

