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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie                   

przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych                                    

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późniejszymi zmianami ) 

 

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane                                                                                            

 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno” 
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Rozdział I 

Podstawa prawna  prowadzonego postępowania 

          

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst                    

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 

r.o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1020) oznaczonej dalej w SIWZ skrótem „Pzp” oraz obowiązujących 

przepisów wykonawczych do ustawy  w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 

26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest  w trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie              

z przepisami ustawy Pzp - art. 39 w procedurze dla zamówień o wartości szacunkowej 

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

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks 

Cywilny (Dz. U z 2016 poz. 380 ) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

 

Rozdział II. 

Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina  Bedlno 

REGON:   611015543 

NIP:     775-24-06-180 

Miejscowość   Bedlno 

Adres:    Bedlno 24, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie 

Strona internetowa:  www.ugbedlno.bip.org.pl 

Godziny urzędowania: od 7
30

  do 15
30

 

 

Rozdział III 

Postanowienia ogólne 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 

odpowiada wymogom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia 

wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innymi 

czynnościami podejmowanymi przez Wykonawców w toku postępowania. 

3. Zamawiający  nie przewiduje:  

- udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

- waloryzacji wynagrodzenia 

- zastosowania aukcji elektronicznej; 

- zawarcia umowy ramowej; 

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 

- rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą 
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prowadzone w PLN. 

4.Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia i  obejmujących   

aspekty określone w art.29 ust.4  

5.  Zamawiający nie  przewiduje możliwości  udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

6. Zamawiający nie dopuszcza : 

   - możliwości składania ofert częściowych  

   - możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie wskazuje kluczowych części zamówienia dla których nakłada       

obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

8.Słownik  

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do 

specyfikacji  terminy mają następujące znaczenie: 

1) „ustawa PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r. poz.2164) oraz Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), 

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale   IV 

niniejszej SIWZ, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

5) „OPZ” – opis przedmiotu zamówienia stanowiący Rozdział IV niniejszej   Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

6) „umowa o podwykonawstwo” – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego w postępowaniu  wykonawcą  

a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 

budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi  

podwykonawcami, 

7) „zamawiający” – Gmina Bedlno, 

8),,wykonawca” – podmiot składający ofertę w postępowaniu , w projekcie umowy ,,   

wykonawca” podmiot , z którym zawarto umowę na realizację przedmiotu umowy 

. 

 

Rozdział IV 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa 

nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew 

gmina Bedlno”  

2.Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Zleszyn – Stradzew gm. Bedlno” na długości 1494 mb, szerokość 3 m.  

Zakres robót:  
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- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 

mechanicznie – 4494 m
2
 

- Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 15 cm po zagęszczeniu - 462 m
2
 

- Podbudowa z kruszyw łamanych 0-63 o gr. 12 cm po zagęszczeniu – 3264 m
2
 

- Nawierzchnia  z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 10 cm po zagęszczeniu – 1242 m
2
 

- Nawierzchnia  z kruszyw łamanych 0-31,5 o gr. 8 cm po zagęszczeniu – 3264 m
2
 

3. Szczegółowy zakres robót określają: kosztorys  ofertowy,  specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie określonym 

w  kosztorysie  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy i 

sztuki budowlanej.  

4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji jakości,  liczonej  od dnia 

bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca określi długość gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu w ofercie ponieważ stanowić ona będzie jedno z kryteriów oceny 

ofert. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, któremu 

Zamawiający udzieli zamówienia  będzie zobowiązany dostarczyć w/w dokumenty przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania w zakresie jakości, 

sposobu wykonania robót, organizacji pracy, zasad ochrony środowiska wskazane zostały w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będącej załącznikiem 

nr 7 do SIWZ. 

7.  Jeśli w specyfikacji technicznej pojawiają się nazwy własne, mają one na celu jedynie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu 

technologicznego i wydajnościowego. Stosując urządzenia   i materiały równoważne 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają 

wymagania Zamawiającego. 

8. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji 

przedmiotu zamówienia były zatrudnione   na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą 

Kodeks pracy ( Dz.U.2014 poz.1502 z późn. zmianami):    

1) czynności kierowania robotami  budowlanymi   

2) czynności związane z wykonaniem  nawierzchni  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem  

umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia że osoby wykonujące ww. czynności 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

9.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45.23.31.20 -2  Roboty drogowe 
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Rozdział V 

 

Termin  wykonania zamówienia 

    

Wymagany termin zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem  zamówienia  do 

dnia 20 września 2016 

      

Rozdział VI 

Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

zamówienia  

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia   

Rozdział VII 

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający uzna , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeśli nie zachodzą wobec 

niego przesłanki określone w  

   a)  art.24 ust.2 pkt 13-22 . 

   b) Zamawiający uzna, że podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 

Dz.U.2015, poz.184.) i składające  w postępowaniu więcej niż jedną odrębną ofertę nie 

podlegają wykluczeniu, jeśli nie istnieją przesłanki, że  istniejące pomiędzy podmiotami 

składającymi odrębne  oferty powiązania prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 

pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W razie 

wątpliwości zamawiający wezwie podmioty , które należąc do grupy kapitałowej składają 

odrębne oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań jakie występują między nimi. 

 2. Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z zakresie                         

1) sytuacji ekonomicznej lub  finansowej 

     Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub  

finansowej i uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zgodnego ze 

wzorem będącym załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ.   

 2) zdolności technicznych lub zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia   

       Zamawiający uzna , że Wykonawca posiada zdolności techniczne lub zawodowe do  

realizacji przedmiotu umowy jeśli: 

a) robotami budowlanymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia kierować będzie osoba 

posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz 

posiadająca doświadczenie polegające na kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie, 

budowy, przebudowy bądź remontu dróg.  
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b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował realizację  przynajmniej  jedno  

zamówienia  w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi polegającego  na 

wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego o wartości nie mniejszej niż 

120.000,00 zł brutto.   Roboty te zostały wykonane należycie, a w szczególności   zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone –

załącznik nr 5 do SIWZ.  

3. Wykonawca może w cele potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 1) w takiej sytuacji Wykonawca  zobowiązany jest wskazać w ofercie nazwę, dane adresowe 

oraz zakres w jakim powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu spełnienia warunków 

udziału     w postępowaniu  , a także zobowiązany jest  udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

2)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zasobach innych podmiotów jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane , do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) wykonawca , który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w ust.7 wykonawca składa oświadczenia  

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.13 -22  

Rozdział VIII 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający żąda od Wykonawców  w celu         

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu   

1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy pzp, sprecyzowanych w rozdz.VII SIWZ, których opis sposobu oceniania 

spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający żąda w formie 

oryginału lub poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem  kserokopii 

następujących dokumentów: 

 

 1)  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 25a  ust.1 na 

podstawie przesłanek z art.24 ust. 1 pkt. 13-22  sporządzone według wzoru stanowiącego  

załącznik nr 3 do niniejszej SWIZ - oryginał aktualne na dzień złożenia oferty 

2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  wraz z listą podmiotów 

przynależących do tej samej grupy kapitałowej  lub oświadczenie o braku przynależności 

do grupy kapitałowej aktualne na dzień złożenia oferty zgodnie z wzorem będącym 

załącznikiem nr 9 do SIWZ. 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

art.25a ust.1 dotyczącym spełniania warunków wskazanych w rozdziale VII ust.2 
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zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ aktualne na dzień 

złożenia oferty 

4) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VII ust.3 Wykonawca składa oryginał 

pisemnego  zobowiązania podmiotu, na którego zdolności się powołuje  do udostępnienia 

swoich zdolności na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale 

IV SIWZ wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego .  

5) oświadczenie , o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie przesłanek wskazanych 

w art.24 ust.1 pkt. 13-22 w stosunku do podmiotu, na którego zasoby się powołuje 

zgodnie z załącznikiem nr 4   do SIWZ - oryginał aktualny na dzień złożenia    

6) Wykonawcy składający ofertę wspólną, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia, oświadczenia wymienione w ust.1 pkt.1składają oddzielnie dla każdego z  

wykonawców 

Rozdział IX 

Ocena warunków udziału w postępowaniu 

 

 1. Zamawiający na podstawie złożonych z ofertą  oświadczeń i dokumentów  może uznać, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy, którego oferta okazała się 

najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień  złożenia dokumentów potwierdzających  

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w szczególności wykazu robót budowlanych , 

o których mowa w Rozdziale IV ust.2 pkt 2b oraz wykazu osób, o których mowa w rozdziale 

IV ust.2 pkt 2 b niniejszej SIWZ. Wzory wykazów zostały udostępnione w formie 

załączników nr 5 i 6  do niniejszej SIWZ 

3.Na podstawie art.26 ust. 3 i 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie 

złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne jest unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu złożenia   

4.Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ile 

będzie to niezbędne. 

5. Zamawiający może również wezwać wykonawców należących do jednej grupy 

kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do wyjaśnienia czy istniejące 

pomiędzy podmiotami składającymi oferty powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia .  

6. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

przez Zamawiającego powyżej zostanie wykluczony z postępowania. 
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7. Wobec Wykonawcy, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.13 i 14 oraz 16 i 

20 ustawy Prawo zamówień Publicznych ma zastosowanie art. 24   ust.8 i 9 tej ustawy 

Rozdział X 

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

3. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                         

w postępowaniu i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z 

załączonych do oferty dokumentów. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów w ramach konsorcjum. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 23 ustawy pzp  łącznie oceniane będą: doświadczenie, potencjał techniczny 

i kadrowy oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

5.Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą oddzielnie dla każdego z nich 

udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust.1 pkt.13-22  i złożyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w 

rozdzialeVIII ust.1 pkt 1 SIWZ  

                                                                 Rozdział XI 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę całości zamówienia  

nie określa również kluczowej części zamówienia dla którego wymaga osobistego 

wykonania. 

2.Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć realizację całości lub części zamówienia 

Podwykonawcy  Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców oraz jeśli są już znane  podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu, zaangażowanych w roboty budowlane 

3.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w punkcie 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 
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je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty  

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy  

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z  

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z  

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/ów, 

zawierając z nim/i stosowne umowę/-y w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Obowiązki Wykonawcy  zawarte w art.143b ustawy Pzp,  a wynikające  ze zlecenia 

wykonania całości zamówienia lub jego części podwykonawcy/om  Zamawiający precyzuje  

w § 5   wzoru  umowy , który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 

11.Wzór  oświadczenia o zamiarze zlecenia wykonania zamówienia lub jego części 

Podwykonawcy/om stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

Rozdział XII 

Osoby uprawnione  do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

Kinga Włodarczyk – referent ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej  

w godz. 8.00-14.00 tel.   (0-24) 282-17-83, adres do korespondencji: Urząd  Gminy 

Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno; 

 

Rozdział XIII 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia,         

informacje itp.   (dalej zbiorczo „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie „Korespondencji” za pomocą 

faksu na nr: 24 282 17 50 lub korespondencji elektronicznej na adres ug@bedlno.pl lub na 

adresy osób wymienionych w rozdziale XII.  

2. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji, która wpłynęła                 

w formie  elektronicznej lub za pośrednictwem faksu . 

   Uwaga! Urząd Gminy Bedlno pracuje w godz. 7.30- 15.30 

W sprawach dotyczących postępowania Zamawiający nie udziela informacji 

telefonicznie 

 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

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

mailto:samorzad@kosowlacki.pl
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5.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął   

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku. 

6. Treść wyjaśnień staje się nieodłączną częścią SIWZ  

7.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, 

bez ujawniania źródła zapytania ,przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

przekaże Wykonawcom , którzy są zainteresowani udziałem w postępowaniu i złożyli 

wniosek o przekazywanie wyjaśnień, informacji  dotyczących zmian w SIWZ oraz zmian 

w treści ogłoszenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert,   

Zamawiający może dokonać zmian w treści  SIWZ. 

9. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie udostępniona na  

stronie internetowej zamawiającego oraz przekazana wykonawcom (patrz ust.7) 

10. Jeżeli w wyniku zmiany w treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu 

składania ofert, Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano 

SIWZ, Wykonawców ( patrz ust.7) oraz zamieści informację w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na własnej stronie internetowej  

Rozdział XIV 

Wadium 

1.  Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł. słownie: trzy 

tysiące złotych  

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do 

dnia  29.08.2016 roku, godz. 9:00  

3. Wykonawca może wnieść wadium w: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić 

wadium przelewem na rachunek: Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca”  Nr 28 9021 

0008 0010 6454 2000 0028  (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii 

przelewu) 

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które  

w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku 

bankowym Zamawiającego. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
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5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca 

składa wraz z ofertą   (jako  oddzielny,  nie  spięty  z ofertą)    oryginał dokumentu. Z 

treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone  przez Zamawiającego   w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie 

wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.  

8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 

z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je 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.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

Rozdział XV 

Termin związania ofertą. 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30dni. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania 

ofert. 

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.  
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Rozdział XVI 

Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów  w innym języku.  Dokumenty 

sporządzone w innym  języku winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Integralną częścią treści oferty jest 

kosztorys ofertowy  opracowany metodą kalkulacji uproszczonej . 

 3.Zamawiający wymaga aby oferta złożona była na formularzu zgodnym z treścią  wzoru   

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ . 

4.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy/com.  

5.Zamawiający żąda podania przez wykonawcę w  ofercie  nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Pzp. oraz złożenia wraz z ofertą ich pisemnego zobowiązania do udostępnienia 

zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia . 

6.Wraz z ofertą cenową  wykonawca składa wymagane przez Zamawiającego   i określone                          

w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w tym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

7.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści 

formularzy określonych przez Zamawiającego we wzorach . 

8.Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.   

9.Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

10.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. Przyczynę wprowadzenia 

poprawki Wykonawca może opisać w pkt. Uwagi w formularzu oferty. 

12. Zaleca się, aby  wszystkie strony oferty wykonawca trwale zespolił oraz ponumerował  

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca                 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp,.  

14. Wykonawca zamieści ofertę w  kopercie opatrzonej w lewym górnym rogu pieczęcią 

wykonawcy, zaadresowanej  do Zamawiającego oraz oznaczonej następująco: 

 NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES: 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bedlno  

Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Budowa nawierzchni 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina 

Bedlno”   

nie otwierać przed: dniem 29.08.2016 r., godzina 9:15 
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15.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać                        

ofertę.  

16.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy.                 

Z treści oświadczenia o wycofaniu oferty musi wynikać, że oświadczenie dotyczy wycofania 

oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa nawierzchni drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno”   

17. Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 

Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 2 Pzp  zwraca niezwłocznie wadium. 

18. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 

określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 

zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Zamknięta  koperta lub inne opakowanie muszą 

zawierać oznaczenie:   

Nazwa i adres Wykonawcy  i opis  ,,Zmiana oferty złożonej  w postępowaniu: „Budowa 

nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew 

gmina Bedlno”   

nie otwierać przed: dniem 29.08.2016 r., godzina 9:15 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

20.Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Złożona oferta zostanie opatrzona 

terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz                   

z adnotacja o terminie jej złożenia. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

21.Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. Podanie w ofercie ceny 

napisanej słownie innej niż ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia zamawiającego prawa do 

ustalenia ceny oferty w toku badania ofert, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny 

określonym w SIWZ. 

22.W postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie składania ofert. 

 

Rozdział   XVII 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno w sekretariacie, w terminie 

do dnia 29.08.2016  roku do godziny 9:00 . 
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2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno w dniu 29.08.2016 roku  

o godz. 9:15. 

4.Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

b)podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, okres gwarancji , termin płatności faktur 

c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  

 

 

Rozdział XVIII 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych  kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria: 

       Cena  (z VAT) ofertowa  za całość zamówienia –60% wagi .  

       okres gwarancji  - 30 % wagi 

       termin płatności faktur – 10% wagi 

2. Maksymalna łączna liczba  punków jaką może otrzymać oferta wynosi 100 co wynosi    

100% 

 Punkty będą przyznane  w następujący sposób: 

 Sposób obliczenia punktów uzyskanych w kryterium ,,cena” 

 C =  (Cmin. : C0) x 60 pkt.  gdzie: 

 C- ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę;  

 Cmin.- najniższa cena zaoferowana w postępowaniu;         

  C0-cena oferty, dla której wynik jest obliczany 

Sposób obliczania punktacji w kryterium ,, Okres gwarancji” 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji był nie krótszy niż 36 miesięcy. Oferty w których 

okres gwarancji będzie krótszy zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ . W przypadku 

zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesięcy Zamawiający jako ,,Gwarancja 

oferowana” wpisze liczbę 72 

G = ( Go : G maks) x 30 pkt gdzie 

G- liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium,, Okres gwarancji” 

Go- liczba miesięcy gwarancji wskazana w ofercie dla której wynik jest obliczany 

Gmaks- liczba miesięcy najdłuższego zaoferowanego w postępowaniu  okresu gwarancji ( nie 

większa niż 72 miesiące 

Sposób obliczania punktacji w kryterium Termin płatności faktury 

Zamawiający żąda aby termin płatności faktury był nie krótszy niż 14 dni . Termin płatności 

nie może być również dłuższy niż 30 dni. 

Punkty w kryterium termin płatności będą naliczane w następujący sposób  

14 dni -0 pkt. 

21 dni - 5 pkt. 

30 dni  - 10 pkt. 

Łączna punktacja dla oferty   obliczona zostanie wg wzoru 
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    P = C + G +F  

P- Suma przyznanych ofercie punktów  

C – Punty przyznane w kryterium cena 

G- punkty przyznane w kryterium ,,okres gwarancji” 

F – punkty przyznane w kryterium „termin płatności faktury”. 

3. Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze   

ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę , której  suma punktów otrzymanych w kryterium 

,,cena”, kryterium ,,okres gwarancji” oraz „termin płatności faktury” jest największa  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 

dodatkowych. 

5. Zamawiający za zgodą Wykonawcy  poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie 

oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy Pzp. 

7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne 

jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem lub pocztą elektroniczną 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców , którzy złożyli oferty o: 

- Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy którego ofertę wybrano,  

adres siedziby Wykonawcy oraz punktację 

- uzasadnienie wyboru faktyczne i prawne 

- nazwy i adresy innych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz punktacją 

przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację  

- wykonawcach wykluczonych, podając uzasadnienie prawne i faktyczne  

- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie prawne i faktyczne 

- terminie, po upływie którego może być zawarta umowa o udzielenie zamówienia 

publicznego 

9. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie    

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

 

 Opis sposobu obliczenia ceny ofert 

 1.W celu obliczenia ceny oferty należy wykonać kosztorys ofertowy obejmujący wszelkie 

roboty składające się przedmiot zamówienia metodą kalkulacji uproszczonej . Kosztorysy 

należy przygotować  zgodnie z przedmiarem  robót. Zamawiający pomocniczo zamieszcza 

Kosztorys ofertowy ,, ślepy” jako załącznik nr 8 do SIWZ   

2.Cena powinna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

3.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost                

z  dokumentacji projektowej dla której elementem pomocniczym jest przedmiar robót, 

jak również wszystkie pozostałe koszty np.: 

  - utrzymania zaplecza prac remontowych, 

  - ewentualnej obsługi geodezyjnej, w tym powykonawczej, 

  - ubezpieczenia budowy przez wykonawcę, 
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  - ewentualną naprawę uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,  

 - odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez wykonawcę,   

wynikłe przy  realizacji robót, 

  - usunięcia kolizji z urządzeniami, drogami, itp. znajdującymi się w obrębie robót, 

  - koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do odbioru wykonanych robót, 

  - koszty zajęcia pasa drogowego oraz czasowej organizacji ruchu,  

  - wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej zgłoszenie przedmiotu 

umowy do użytkowania, 

  - inne koszty wynikające z projektu umowy oraz zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

4.Dopuszcza się zmianę podstaw kosztorysowych wyceny pod warunkiem, że zawarty w nich 

opis robót odpowiada opisowi robót wyszczególnionych w danej pozycji przedmiaru. 

5.Jeżeli w opisie pozycji  przedmiaru robót lub pozycji kosztorysowych kosztorysu ślepego 

załączonego do  SIWZ wystąpią nazwy marek, w wycenie ofertowej można przyjmować 

wyroby równoważne dla danych produktów . 

6.  Ceny tych samych składników cenotwórczych  (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same dla 

wszystkich wycenianych pozycji. 

7. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych 

jak również do ogólnej ceny oferty). 

8.  W przypadku odstępstw od zasad i założeń obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem 

VAT, błędów rachunkowych, nieprawidłowo naliczonej stawki VAT, omyłek 

rachunkowych, których nie można poprawić na podstawie art. 87, ust. 2, pkt. 2 ustawy 

Pzp, zamawiający uzna, że oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny i taka oferta podlega 

odrzuceniu zgodnie  z art. 89, ust.1, pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

 

 

Rozdział XIX 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie  to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy pzp – 

faksem lub drogą elektroniczną  albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  w inny sposób. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy składający ofertę 

wspólną są zobowiązani przed podpisaniem umowy do złożenia u Zamawiającego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w ust.1., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a)złożono tylko jedną ofertę 

b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia  ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o  których mowa w art. 93 ust.1 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia , o których mowa w Rozdziale IV ust.8 

  

 

Rozdział XX 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający będzie  żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza,   wniesienia    zabezpieczenia    należytego   wykonania  umowy  w  

wysokości  5 % wartości  brutto wynikającej z oferty.   

2.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  

wykonania  umowy  oraz  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji. 

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

następujących  formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c)  gwarancjach bankowych; 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  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.  

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego. 

5.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. 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 

przechowywane,  pomniejszone o koszt  prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy 

7. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiający: 

   a)  zwolni 70% w  terminie  30  dni  od  dnia  przedmiotu umowy  i  uznania  przez  

zamawiającego  za  należycie  wykonane, 

   b) zatrzyma 30 % na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  a  zwróci  

nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu  gwarancji  i  rękojmi.    
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Rozdział XXI 

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę  treści zgodnej ze wskazaną 

we wzorze   umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w  przypadkach opisanych w  § 4 

wzoru umowy 

 

                                                               Rozdział XXII 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o  udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

-opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu                       

-wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

-odrzuceniu oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

6. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 27 ust.2 ustawy – faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób.  

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 

internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określonych w pkt.10 i 11 wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

  

W sprawach dotyczących środków ochrony prawnej mają zastosowanie przepisy                         

art. 180 - 198g ustawy  

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa – Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny 

 

Rozdział XXIII 

Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2. załącznik  nr 2 – projekt umowy 

3. załącznik. nr  3  - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.                   

24 ust.1  Pkt.13-22 

4. załącznik nr 4 – wzór  oświadczenia, o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień oraz sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej   

5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych 

6. załącznik nr 6 – wykaz osób,  które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na 

temat ich kwalifikacji niezbędnych  do wykonania zamówienia 

7. załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

8. załącznik nr 8 kosztorys  ofertowy 

9. załącznik nr 9 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 


