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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

ROBOTY BUDOWLANE 

 „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – 

Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”. 

 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

(-) Burmistrz Stawisk 

Krzysztof Rafałowski 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Tyszka 

tel. 86 278 51 92 

 

 

Stawiski, dnia 21 lipca 2017 roku 
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WSTĘP 
 

Niniejsza SIWZ zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się 

o uzyskanie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej relacji 

Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo - Zaborowo – Karwowo – DK61 i drogi gminnej  

w Ignacewie” . 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy 

z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje 

się przepisy w/w ustawy. 

Definicje i skróty 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1) Zamawiający – Gmina Stawiski z siedzibą w Stawiskach, 

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

4) Pzp – ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  

               poz. 2164 ze zm.), 

5) konsorcjum – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Gmina Stawiski z siedzibą w Stawiskach reprezentowana przez Burmistrza Stawisk 

Krzysztofa Rafałowskiego 

 

Nazwa zamawiającego: Gmina Stawiski 

Adres zamawiającego: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 

telefon: 86 278 55 11, faks: 86 278 55 33 

Godziny urzędowania: 07:30 – 15:45 (od poniedziałku do piątku, od 11:00-11:30 przerwa) 

e-mail: sekretariat@stawiski.pl 

strona www: www.bip.stawiski.pl 

województwo: podlaskie, powiat: kolneński 

NIP 2910224677 

REGON 450669884 

Oznaczenie postępowania 

Postępowanie oznaczone jest jako SGiT.271.3.2017 
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ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W 

KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w myśl ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 2263). 

2.  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych 

 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.stawiski.pl  

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania w ramach PROGRAMU ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – 

Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo - Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie, 

wykonanie robót oraz oddanie do użytkowania przedmiotowej drogi na odcinku 

o długości 6250 m. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:  

1) ETAP I – wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej o długości 3480 m. 

oraz przebudowa drogi gminnej na długości 270 m. 

2) ETAP II – wykonanie robót związanych z przebudową drogi powiatowej o długości 

2500 m. 

Zakres robót obejmuje: 

 tyczenie, 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanie mechanicznie na 

całej szerokości drogi, 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, 

 wykonanie zjazdów z kruszywa, 

 wykonanie poboczy żwirowych oraz poboczy z betonowych płyt ażurowych, 

 wykonanie oznakowania drogi, 

 regulacja pionowa zaworów wodnych. 

 

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (wszystkie części 

zamówienia): 

Kod CPV:  
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45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.22.10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45.11.27.30-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45.23.32.90-8    Instalowanie znaków drogowych 

 

3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji 

technicznej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Materiałami 

pomocniczymi są przedmiary robót. Wymienione dokumenty są załącznikami do 

niniejszej SIWZ (załącznik od nr 7 do nr 9 do SIWZ). 

4. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 1666, z późn. zm.). 

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia co najmniej 4 osób na umowę o pracę, które  będą  brały udział 

w budowie drogi, a w szczególności będą wykonywać następujące prace:  

 wykonywanie podbudowy z kruszywa, 

 czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, 

 wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawcę materiałów budowlanych. 

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 

ust. 3a:  

 na etapie ofertowania Wykonawca składa oświadczenie zgodne z treścią 

załącznika Nr 4 do SIWZ, 

 Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca w terminie 3 dni po zawarciu 

umowy dostarczył wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

c) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności: 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów. 
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d) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełniani wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

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, 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 dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego 

zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument, potwierdzający 

opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy. 

e) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy, 

f) nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

g) wymagane jest zatrudnienie w/w osób przez cały okres trwania umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  technicznych  oraz  

elementów wyposażenia  równoważnych, opisywanym   w projekcie   budowlanym,   

wykonawczym  i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisane przez Zamawiającego  w  przedmiarach  robót  jest  obowiązany  

wykazać,  że  oferowane  przez  niego materiały, urządzenia techniczne i elementy 

wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać 

akceptację Zamawiającego i inspektora nadzoru. W przypadku, gdy w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, przedmiarach robót, STWiOR wskazana została nazwa  

handlowa  lub  znak  towarowy  materiału,  urządzenia   technicznego   lub   elementu 

wyposażenia,  to  charakteryzujące  tak  opisany  materiał,  urządzenie  techniczne  lub  
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element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty 

stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 

6. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom 

pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji 

przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane  

w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne  

i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne 

opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ 

dokumentach. 

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom: 

a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 

b) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

d) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi 

następujące w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Obowiązek ten nie dotyczy. 

e) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

f) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia, 

g) Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem 

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
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z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

10. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

 i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. Oraz innych 

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

11. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności  

w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu 

robót związanych z czynnościami pracownika budowlanego były zatrudnione na 

umowę o pracę, 

b) Powyższe wymagania zostały określone w umowie, w szczególności: 

 sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, 

 uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 

spełniania tych wymagań, 

 rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

c) Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynności (przez cały 

okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na 

podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku 

cywilnoprawnego. 

12. Wymagania organizacyjne: nie stawia się wymogów 

13. Wymagania dotyczące rękojmi: minimalna wymagana rękojmia – 60 m-cy do dnia 

odbioru. 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:  

 ETAP I – 31.05.2018 r. 

 ETAP II – 31.05.2019 r. 
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Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się w chwili uzyskania przez Zamawiającego 

stosownych decyzji pozwalających rozpoczęcie robót budowlanych, tj. ok. 10 listopada 2017 

roku. 

 

 

ROZDZIAŁ V. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZĘSCIOWYCH: 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 PZP, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ: 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 

 

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAC OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE: 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu; 

2) Spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu: 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują 

lub będą dysponować: 

a) Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej: 

 wymagane jest dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia do realizacji 

zamówienia tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów;  

 Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co 

najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub 
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remoncie drogi, w skład której wchodziły roboty budowlane, tj. wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 2 ppkt 1 litera b  powinny być zgodne 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 290) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu zamówienia, którego wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:  

 

Etap I Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na 

podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania” zwanego dalej Oświadczeniem, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym 

etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczania.  

 

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.  

12 - 23 oraz ust. 5 pkt 1- 8 Pzp. 

7. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-

20 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, zadość uczynienie 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 
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9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie rozdz. VIII pkt 8 SIWZ. 

10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale VIII oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą 

złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Dowód wniesienia wadium, 

2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5), 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, 

aktualnych na dzień złożenia oferty, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: 

 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie  

do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane 

polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, w skład której wchodziły 

roboty budowlane, tj. wykonanie nawierzchni z batonu asfaltowego; 

 dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie,  

w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
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rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 

ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp, składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy  

ci Wykonawcy wspólnie. 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

należy złożyć: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

5) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu (składane nie na wezwanie, a w terminie 

3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert). 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, a w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie 

i oświadczenie o przynależności/braku przynależności tej samej do grupy kapitałowej 

składa każdy z Wykonawców; 

2) Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

mogą być złożone przez jednego z Wykonawców lub łącznie przez kilku wspólników; 

3) Dokumenty dotyczące potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania 

muszą być złożone przez każdego z Wykonawców (wspólników). 

4) Oprócz ww. dokumentów - w przypadku składania oferty, przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (np. w formie konsorcjum, spółki 

cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania 

zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez 

Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby 

umocowane do reprezentowania poszczególnych Wykonawców (podmiotów 

występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii; 

5) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Zasoby innych podmiotów: 

1) Zgodnie z art. 22a ustawy, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, 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. Wymaga się, aby dokument ten złożony był  

w oryginale; 

2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać 

dokumentów, które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 4 (potwierdzających brak podstaw do wykluczenia). 

5) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

6) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzą spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

ekonomiczną lub finansową w tym zakresie. 

7) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, w zakresie dokumentów, które go dotyczą. 

7. Informacja – odnośnie wymaganych dokumentów – dla Wykonawców mających siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osób mających 

miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 

Do formy i treści dokumentów, składanych przez Wykonawców, mających siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio § 7 

i 8 Rozporządzenia Prezesa Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126), – co oznacza, że: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

 w pkt 4 ppkt. 1 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, 

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 



Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej relacji  Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo 

- Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie ” 

sygnatura akt: SGiT.271.3.2017 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

S t r o n a  14 | 28 

 

 w pkt 4 ppkt. 2 - 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. 

dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, zawierające ww. 

oświadczenia muszą być wystawione w analogicznych terminach do odpowiadających 

im dokumentów. 

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 

osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w pkt 4 ppkt 1) (informacja z KRK) składa 

dokument o którym mowa powyżej, tj. w pkt. 7 ppkt 1) tiret pierwszy z tym, że  

w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tej osoby nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby, 

złożonym przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na 

adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ. 

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu nr: 86 278 55 33. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
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oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

pomocą faksu. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na 

adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający 

może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych  

w SIWZ sposobów. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia 

wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną: 

1) Joanna Tyszka – podinspektor Urzędu Miejskiego w Stawiskach  

tel. 86 278 51 92 fax. 86 278 55 33 w godz. pracy urzędu 7
30

 - 15
45

 

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  

z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, po 

upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl. 

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania pisemności postępowania. 

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

5. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SIWZ. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 

zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 

jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
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SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 

Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

Zamawiający zamieści zmianę w Biuletynie Zamówień Publicznych przedłużając 

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian  

w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 

ustawy. 

6) Niezwłocznie po ukazaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający 

zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

www.bip.stawiski.pl. 

 

 

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:  

 

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 40 000,00 zł, 

słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez 

siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Hexa Bank w Piątnicy Nr 93 8762 

1022 0031 6097 2000 0030 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 

uznania na rachunku Zamawiającego. 

3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy zawarte w art. 45 i 46. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem 

otwarcia ofert.  Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje 

się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem 

z ofertą w osobnej kopercie. 

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno 

zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do 

zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa 

wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej SIWZ form 

wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta 

podlegać będzie odrzuceniu. 

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie: 

 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego. 
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5. 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. 

 

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 

1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga 

załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki 

i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone 

w tych dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 

osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie   

z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie 

lub przez upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie 

wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 

umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy 

czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji 

zamówienia. 
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6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. IX „Wykaz oświadczeń lub 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia " pkt. 5 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku 

składania oferty wspólnej. 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta). 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego 

na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym 

adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

5. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania  

i oceny ofert: 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 

potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

wymagań określonych przez Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione 

zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Uzupełniane oświadczenia 

 i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,  

w którym upłynął termin składania ofert. 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczęć) 

Adresat: 

Gmina Stawiski 

Plac Wolności 13/15 

18-520 Stawiski 

woj. Podlaskie 

 

OFERTA NA: 

 
„Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo –Ignacewo- Zaborowo – 

Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie” 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert przed 08 sierpnia 2017 r. godz. 9
30 
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2) Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego  

w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz  

z odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a ustawy. 

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających: 

 spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

 spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 

SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 

3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki 

podlega odrzuceniu. 

6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

7) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między Wykonawcami, w celu ustalenia, 

czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminie Stawiski z siedzibą w Stawiskach 

ul. Plac Wolności 13/15, sekretariat, pokój nr 10 - I piętro, w terminie do dnia 08 sierpnia 

2017 r. do godziny 9:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 

pokój nr 2 - parter dnia 08 sierpnia 2017 roku, godz. 9:30. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję 

określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,  

a cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia i uwzględnić to w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 

niezbędne zgody i uregulować kwestie formalno-prawne konieczne przy realizacji 

umowy pochodzące od osób prawnych i fizycznych (tj. zgoda na zajęcie terenu 

przyległego do miejsca prowadzenia inwestycji w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności, umowa na dostawę mediów, zajęcia pasa drogi, wycinka drzew). Koszty 

wynikłe z powyższych czynności obciążają wykonawcę.  

2. Cenę należy podać w Formularzu ofertowym.  

3. Cenę należy podać w polskich złotych wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie regulacjami prawnymi. 

5. Ceny i stawki podane w kosztorysie muszą stanowić całkowitą obejmującą wartość robót 

opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą być 

wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami 

przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne, wraz z ryzykiem ogólnym, 

odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi 

w dokumentach, na których Oferta jest oparta. Przyjmuje się, iż koszty ogólne, zysk  

i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są rozłożone równomiernie na wszystkie 

stawki jednostkowe. 
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Stawki i ceny winny być podawane według stawek aktualnych w dacie poprzedzającej 

złożenie oferty. Stawki obejmują wszystkie podatki oraz inne zobowiązania, które nie 

zostały oddzielnie podane w przedmiarze robót oraz w ofercie. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych. 

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określone zostały we wzorze 

umowy. 

8. Pozostałe warunki określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

9. Rażąco niska cena lub koszt lub ich istotne części składowe – kwestia ta jest określona  

w art. 90 ust. 1, 2 i 3 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym  

kryterium:    

1) Cena:  60% (C) 

2) Okres Gwarancji: 40%  (OG) 

2. Oferta spełniająca wszystkie wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalna liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagane 

kryteria przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie  

z poniższymi wzorami do obliczenia punktowego. 

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Cena (C): 

 

      CN 

       Cena (C) =----------  x 60% x 100 pkt 

                                                            COB 

     gdzie : 

     C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę,  

     CN – najniższa zaoferowana Cena, 

     COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.  

 

4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Okres gwarancji (OG) 

 

                                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej 

        (OG) =  -------------------------------------------------------  x 40% x 100 pkt 

                               72 miesiące 

gdzie:        

OG – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany okres gwarancji, 

okres gwarancji w ofercie ocenianej – nie krótszy niż 60 miesięcy, 
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72 miesiące – maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego. Oferty  

w których zostanie wskazany okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące otrzymają 40 

punktów. 

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 

6. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego 

zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający 

dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny 

ofert i wezwie kolejnego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów. 

 

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi za pomocą emaila lub 

faxu (do Wykonawców nie posiadających fax-u ani poczty elektronicznej zawiadomienie 

zostanie wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego) o wynikach postępowania 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1 

ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 na stronie 

internetowej. 

4. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 

Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona  

i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 
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6. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopi decyzji 

o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu 

zawodowego.  

7. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, 

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów,  

zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp. 

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub 

telefonicznie. 

10. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone 

przez Zamawiającego – termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem 

umowy Wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz polisę ubezpieczeniową (ważną od dnia podpisania umowy 

do czasu odbioru końcowego), oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

osoby/osób, które będą pełnić funkcje kierownika budowy. Osoby występujące po 

stronie Wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia: 

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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 i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
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4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

10. Pozostałe warunki określa wzór umowy. 

ROZDZIAŁ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

4. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo 

do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających 

z art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby 

wyznaczonej i czas jego działania. 

 

ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ 

WARUNKI TAKICH ZMIAN: 

 

1. Zgodnie z art. 144 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedną  

z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) Zmiana wartości umowy w przypadku:   

a) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych 

przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,  

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie nie leży w interesie publicznym,  
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c) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia okoliczności powodującej 

konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:   

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia 

skutków tego działania. (Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne  

o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć  ani któremu strony nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą  warunkującą 

zmianę uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki (nie dotyczy pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe przerwy w dostawach energii elektrycznej, promieniowanie 

lub skażenia). Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie wpisem w Dzienniku budowy, 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych 

z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,  

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny 

do zmniejszonego zakresu, 

d) w przypadku zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę. 

3) Inne zmiany: 

a) zmiana kierownika budowy (robót), na inną osobę legitymującą się, co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych 

kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału 

w przedmiotowym postępowaniu, 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ bez zwiększenia 

wynagrodzenia umownego. 

2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
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W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, 

jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 

chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 

stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 

oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 

Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:  

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 

 Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 

Zamawiającego, 

 Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 

godzin jego pracy. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, 

faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych 

przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający 

wykonuje odpłatnie (cena 1 zł za 1 stronę). 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy, rozporządzenie 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 1128) oraz Kodeks Cywilny. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Załącznik Nr 1 

2. Załącznik Nr 2 

 

3. Załącznik Nr 3 

 

Formularz ofertowy (wzór).  

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania (wzór).  

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór). 
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4. Załącznik Nr 4 

 

5. Załącznik Nr 5 

6. Załącznik Nr 6 

7. Załącznik Nr 7 

8. Załącznik Nr 8 

9. Załącznik Nr 9 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

(wzór). 

Wykaz wykonywanych robót budowlanych (wzór). 

Wzór umowy. 

Projekt budowlany. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Przedmiar robót. 

 

 


