


1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Wielopole Skrzyńskie 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

NIP: 818 15 82 598; REGON: 690581985

   Adres do korespondencji: 

Gmina Wielopole Skrzyńskie 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
 
tel: 17- 22-14-819,  fax: 17- 22-14-830
strona www: http://www.wielopole.eu
email:  sekretariat@wielopole.itl.pl

sekretariat@wielopole.eu
 

2. Podstawa prawna.

2.1 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  opublikowana  
w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do
tej ustawy.

2.2 Na  podstawie  art.  39  ww.  ustawy  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego.

2.3 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, od której jest uzależniony obowiązek
przekazywania  ogłoszenia  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  WE,  określonej  dla  robót
budowlanych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

2.4 Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwana  jest  w  dalszej  treści
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

2.5 W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
  

3. Opis przedmiotu zamówienia.
 Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nawsie - Rzeczki w km
od 0+200 do 0+700 w Gminie Wielopole Skrzyńskie.

Zakres  prac  obejmuje  karczowanie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  planowanymi  robotami,
rozbiórkę i  wymianę istniejących zjazdów indywidualnych,  rozbiórkę i  wymianę przepustów pod
koroną drogi, oczyszczenie istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych ścianek czołowych na
przepustach, odmulenia istniejących rowów, odcinkowe umocnienia płytami ażurowym skarp i dna
rowu,  wykonanie  nowej  konstrukcji  nawierzchni,  wykonanie  utwardzonych  poboczy.  Ponadto  w
przedmiot zamówienia wchodzą również inne roboty wskazane w przedmiarze robót.

3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

CPV - 45233120–6 – Roboty w zakresie budowy dróg

3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
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3.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę  przez  Wykonawcę lub/i  podwykonawcę wszystkich  osób  wykonujących  czynności  przy
realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie 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 2018 r.
poz. 917 z późn. zm.).   Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę  lub/i  podwykonawcę  wszystkich  osób  wykonujących  następujące  czynności  w
postępowaniu:
-  bezpośrednie  wykonywanie  robót  budowlanych  w  zakresie  wszystkich  branż
przewidzianych  w  dokumentacji  –  wszyscy  pracownicy  fizyczni  wykonujący  roboty
budowlane na budowie, w szczególności roboty: ziemne, brukarskie, ciesielskie, murarskie,
betoniarskie,  ogólnobudowlane  (pomoc  budowlana),  obsługa  maszyn  i  pojazdów,
monterskie, za wyjątkiem Kierownika budowy i Kierownika robót.

3.5.  Najpóźniej  w dniu  przystąpienia  do realizacji  zamówienia  Wykonawca lub/i  podwykonawca
zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w pkt 3.4., na podstawie umowy o
pracę.

3.6.  Zamawiający  żąda  przedłożenia  oświadczenia  wykonawcy  lub  podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt
3.4 w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania tych czynności. 
 

3.6.1.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wskazane w pkt. 3.4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  w/w.
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w.
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

3.6.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w pkt. 3.4 czynności
w trakcie realizacji zamówienia: 

a) 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, 

b) kopie  umów  o  prace  zanonimizowanych  (pozbawionych  danych  osobowych
pracowników).

3.7. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.

3.8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.9.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.10. W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki
w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót. 
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3.11. Przedstawione  w Dokumentacji  Technicznej,  SIWZ  i  załącznikach  do  SIWZ  ewentualne
wskazania  na  urządzenia  techniczne  i materiały  budowlane  z  podaniem producenta  należy
traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Pzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza
to, że Oferenci mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania, z
zachowaniem  odpowiednich  równoważnych  parametrów  technicznych  dla  osiągnięcia
oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem projektu z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnych uzgodnień. Przy zastosowaniu materiałów równorzędnych
do wymienionych w SIWZ Wykonawca musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co
do klasy,  jakości,  standardu itp,  poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów, atestów,
świadectw dopuszczenia do stosowania zgodnych z Polskimi Normami oraz dokładnego opisu
zastosowanego materiału równorzędnego.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia realizacji robót; od daty przekazania placu budowy.
Termin zakończenia realizacji robót; do 20 grudnia 2018 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp

(pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu

o zamówieniu i SIWZ.

5.2.  Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej

-  określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2.4.  Przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.5. Jeżeli  oferta  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.3.1.  Zamawiający nie  precyzuje tego warunku udziału.  Zamawiający uzna warunek udziału w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ. (tj. w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z  odrębnych  przepisów)  za
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

5.3.2.  Zamawiający nie  precyzuje  tego warunku udziału.  Wykonawca spełni  warunek udziału  w
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b)
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SIWZ,  (tj.  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej)  jeżeli  Wykonawca  złoży  stosowne
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt 5.2.1. lit.  c) SIWZ, (tj. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej) jeżeli Wykonawca
wykaże roboty budowlane, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert  w  niniejszym  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone.  Oferent  winien
wykazać co najmniej 1 robotę o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia i wartości
co najmniej 200 000,00 PLN Brutto. Za roboty tożsame uważa się budowę lub przebudowę
drogi. Powyższa  robota  winna  być  wyszczególniona  w  załączniku  nr  4  do  SIWZ  i  poparta
referencjami lub innymi dokumentami wystawionymi przez Podmiot, na rzecz którego Wykonawca
wykonywał robotę.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia
większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość
robót, o których mowa powyżej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,
że łącznie spełniają warunek określony powyżej.
Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  musi  zostać
wykazany przez każdego z Wykonawców.
 
5.3.4. Nie dotyczy.
5.3.5. Nie dotyczy.
5.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp 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. 

5.3.7. 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. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

5.3.8. Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez  wykonawcę  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  oraz  bada,  czy  nie  zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

5.3.9.  Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.10.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art.  22a ust.  1 Pzp,  nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowiązał  się do osobistego wykonania odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże
zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową lub  ekonomiczną,  o  których
mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.

5.3.11.   W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp,  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:

1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane,  których  wskazane
zdolności dotyczą.

5.3.12. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-4 SIWZ.

5.3.13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
6.5.  ppkt  1-4  SIWZ,  dotyczących podwykonawcy,  któremu zamierza powierzyć wykonanie
części  zamówienia,  a  który  nie  jest  podmiotem,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5.3.14.  W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości  niezbędnych do oceny spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu  w  innych  walutach  niż  PLN,  Zamawiający,  jako  kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
Narodowy  Bank  Polski  nie  publikuje  średniego  kursu  danej  waluty,  za  podstawę  przeliczenia,
przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
w którym zostanie on opublikowany.
 
5.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał  spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku  podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)    wykonawcę,  jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ; 
4)  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
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lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6) wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8)  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub
którego  pracownik,  a  także  osoba  wykonująca  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,  o  dzieło,
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu  takiego
postępowania,  chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji  może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn.
zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm. ), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli  przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U.  z 2017 r.  poz.  1508 z późn. zm.)  lub którego upadłość ogłoszono,  z
wyjątkiem wykonawcy,  który po ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.); 
2) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,  z  wyjątkiem przypadku,  o  którym  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  15  Pzp,  chyba  że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.

 
6. Wykaz  oświadczeń lub  dokumentów,  potwierdzających spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji  ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

-  złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
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6.2.  Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów  dotyczących
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  wymaganych  przez  zamawiającego,  może  złożyć  inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.  

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

-  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane 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 rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty;  (wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ)
 

6.4. Jeżeli  w  dokumentach  składanych  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego  kursu  PLN  w  stosunku  do  walut  obcych  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

6.5. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;

2)  zaświadczenia  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, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;

3) odpisu  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 Pzp;
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4) oświadczenia  wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków  i  opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1445);  (Wzór  oświadczenia  stanowi
Załącznik nr 10 do SIWZ)

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
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6.6. Uwaga!  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp    wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji   dotyczących kwoty, jaką zamawiający 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,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej  grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp  . Wraz  ze  złożeniem
oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

6.7. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ ppkt 1-3 - składa dokument lub
dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie  zalega  z  opłacaniem  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,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.8. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt  6.7.  ppkt  1  lit.  b  SIWZ,  powinny  być  wystawione  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 1 lit. a SIWZ, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.9.  Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 6.7. SIWZ, 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  przed  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej  osoby.
Przepis pkt 6.8. SIWZ stosuje się.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
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szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 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.  Przepisu  zdania  pierwszego  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. 

6.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Pzp.

6.13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-4 SIWZ.

6.14 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5.
ppkt 1-4 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

7.   Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające,  że  oferowane  roboty  odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego.

7.1 Zamawiający nie stawia takiego warunku, nie żąda oświadczeń i dokumentów w tym zakresie.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1. Do oferty wykonawca dołącza:
1)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia  w  zakresie  wskazanym  przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią Załączniki
nr 5 i 6 do SIWZ,
2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,
3)  wypełniony w zakresie  składanej  oferty  Kosztorys  ofertowy  stanowiący  załącznik  nr  3  do
SIWZ.

8.2.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  informacje  o  tych  podmiotach  w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 

8.3.  W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców,  oświadczenia
o którym  mowa  w  pkt.  8.1.  SIWZ  składa  każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli
zamawiający  posiada  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  może  je
uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów
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publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

8.5. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

8.6. Zgodnie z art.  24aa ust.  1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny
ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  spełnianie  przez  oferowane  dostawy
wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.7.  Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  będą  budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  o  dodatkowe  informacje  lub  dokumenty  w  tym
zakresie.

8.8.  W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub  dokumentów,  o
których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału  w  postępowaniu)  i  §  7  (składanych  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia
wykonawcy  z udziału  w  postępowaniu  przez  wykonawcę  mającego  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  których  mowa  w  pkt  6.7.  SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) -  dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.”, w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §
5  (tj.  składanych  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

8.10. W przypadku,  o którym mowa w pkt 8.8.  SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez  wykonawcę  i  pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

8.11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na  zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w
oryginale.

8.12.     Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne
niż  oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  8.11.  SIWZ,  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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8.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. 

8.14. Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie  pisemnej  lub  w  formie
elektronicznej.

8.15. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż  oświadczenia,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8.17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w  postępowaniu,  spełnianie  przez
oferowane  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego  lub  brak  podstaw
wykluczenia,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do  udzielania  wyjaśnień  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8.18.  Jeżeli  wykonawca  nie  złoży  wymaganych  pełnomocnictw  albo  złoży  wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

8.19. Zamawiający wzywa także,  w wyznaczonym przez siebie  terminie,  do złożenia  wyjaśnień
dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu,  spełnianie  przez  oferowane  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez
zamawiającego  oraz  brak  podstaw  wykluczenia  -  wskazanych  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  wykonawców  do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 
9.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania się z wykonawcami.

9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1481  z  późn.  zm.),  osobiście,  za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219
z późn. zm.)
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9.2. Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Osobą  upoważnioną  do  komunikowania  się  z  Wykonawcami  w  sprawach  przedmiotu

zamówienia jest Grzegorz Pająk,  sekretariat@wielopole.eu
b) Osobą upoważnioną do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach SIWZ jest Piotr

Jaworek,  sekretariat@wielopole.eu
9.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.   

9.5.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem  lub przy użyciu
środków komunikacji  elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

9.6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. Zmiana
zostanie  doręczona  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.wielopole.bip.gmina.pl,  na
której jest udostępniona Specyfikacja.

9.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed terminem otwarcia 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.  Treść  zapytań  wraz
z wyjaśnieniami  zostanie  jednocześnie  przesłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał  Specyfikację  Istotnych  Warunków Zamówienia,  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

10. Wymagania dotyczące wadium.

10.1.   Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:  
15 000,00 PLN

10.2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.
           do dnia 24.09.2018 r. do godz. 1215

10.3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:

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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z
2018 r. poz. 110, z późn. zm.).

10.4. Z treści gwarancji  i  poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać
bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  na  pierwsze  pisemne  żądanie  zamawiającego,  zobowiązanie
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
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10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stanie  się  niemożliwe  z  przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.
10.4.2.   jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z
przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złoży  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3  Pzp,  co  spowoduje  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszej.

10.5. Wadium  wnosi  się  przed  upływem  terminu  składania  ofert. Wadium  wnoszone  w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

BS Wielopole Skrzyńskie 88 9173 0002 0000 0273 2000 0020

z dopiskiem RRz.271.29.2018.GP

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z
ofertą. 

10.6.  Wniesienie  wadium  w  pieniądzu  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli
wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert).

10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa
w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.

10.8.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na
PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut  obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski  (Tabela  A kursów średnich walut  obcych)  w dniu zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. 

10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp
i  kwota  wadium  zostanie  w  tych  formach  określona  w  walucie  obcej,  kwota  wadium  zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut  obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać,
że  wadium  zabezpiecza  ofertę  wykonawcy  złożoną  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  na  zadanie  „Przebudowa  drogi  Nawsie  -  Rzeczki”  -   oznaczenie  sprawy:
RRz.271.29.2018.GP

10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 

10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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11. Termin związania ofertą.
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
11.5.  Na podstawie art.  89 ust.  1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli  wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza
składania oferty w postaci elektronicznej.

12.2. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzi  się  w języku  polskim i  zamawiający nie
wyraża  zgody  na  złożenie  oświadczeń,  oferty  oraz  innych  dokumentów  jednym  z  języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

12.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

12.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

12.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

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

12.8  Do  oferty  należy  dołączyć  wypełniony  w  zakresie  składanej  oferty  Kosztorys  ofertowy
stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

12.9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę

12.10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w
ofercie  błędy  i  omyłki  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. 

12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.

12.12.  Zaleca  się,  aby  wykonawca  zbroszurował  ofertę  w  sposób  umożliwiający  wpięcie  w
segregator oraz ponumerował jej strony. 

12.13.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
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12.14. Wykonawca  składa  ofertę  w  zamkniętej  kopercie  lub  innym  opakowaniu  w  sposób
zapewniający  nieujawnienie  treści  oferty  do  chwili  jej  otwarcia.  Zamknięta  koperta  lub  inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:

 
Oferta  złożona  w  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie  „Przebudowa  drogi  Nawsie  -
Rzeczki”. Oznaczenie sprawy: RRz.271.29.2018.GP

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 24.09.2018 r. godz. 1230

 
12.15.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12.16.   W  przypadku  wycofania  oferty,  wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie,  że  ofertę
wycofuje.  Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty,  wykonawca  umieszcza  w  zamkniętej  kopercie  lub
innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

 
Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  złożonej  w  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie
„Przebudowa drogi Nawsie - Rzeczki”. Oznaczenie sprawy: RRz.271.29.2018.GP

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 24.09.2018 r. godz. 1230

Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  musi  zawierać  co  najmniej  nazwę  i  adres  wykonawcy,  treść
oświadczenia  wykonawcy  o  wycofaniu  oferty  oraz  podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do
reprezentowania wykonawcy. 
 
12.17. 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, która musi zawierać oznaczenie:

 
Oświadczenie  o  zmianie  oferty  złożonej  w  przetargu  nieograniczonym  na  zadanie
„Przebudowa drogi Nawsie - Rzeczki”. Oznaczenie sprawy: RRz.271.29.2018.GP

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 24.09.2018 r. godz. 1230

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

12.18.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one
udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  W
takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.  Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy)
oraz  jego  adresu,  a  także  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

12.19.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Miejsce i termin składania ofert: 
a)      miejsce składania ofert: Urząd Gminy, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200,
         sekretariat pok. nr 22, 
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b)      termin składania ofert: do dnia 24.09.2018 r., do godz. 1215

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
a)   miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, sala ślubów pok. nr 9, 
b)   termin otwarcia ofert: w dniu 24.09.2018 r. o godz. 1230 

13.3.  Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według
kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia
oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.

13.4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

13.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty otwierane
będą w pierwszej kolejności. 

13.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej  oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.

13.7.  Zgodnie z art.  86 ust.  5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert  zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności

zawartych w ofertach.

13.8. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie.
13.9. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z
dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw  (Dz.  U  z  2016  r.  poz.  1020)  składanie  ofert  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.

13a. Sposób oceny ofert, zasady korekty omyłek.
13a.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:

 błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

 błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług.
 błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,

mnożenia i dzielenia.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  -  niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13a.2.  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 13a.1. ust 3.
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14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1.  Podstawą  do  kalkulacji  wartości  ofertowej  jest  Przedmiar  Robót  i  Kosztorys  Ofertowy
stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

14.2.  Wykonawca  określi  wartość  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  Formularzem  oferty,  który
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc
po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w
walucie obcej. 
14.3.  Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

14.4.  Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów i  usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  roboty  budowlanej,  której  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o
której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14.5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT.

14.6. Wynagrodzenie będzie płatne w formie:

- wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie kosztorysu powykonawczego.

14.7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.

 
15. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Najkorzystniejszą  ofertą  będzie  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ceny  i
kryterium „Okresu gwarancji”. 

15.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Ocena ofert dokonana zostanie wg poniższych kryteriów:

A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów.

Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :

Ci=
najniższacena

cenabadanejoferty
x 60 pkt

Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

cena oferty - cena brutto z Formularza oferty.

  

B.     Kryterium „Okres gwarancji” w miesiącach:
a) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt);
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b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”: 
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 40 punktów. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

liczba punktów =
Goferty

Gmax

×4 0pkt

Gmax Najdłuższy okres gwarancji zaoferowany w postępowaniu,
Goferty  Okres gwarancji badanej oferty.

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych – pełne miesiące.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji  dłuższego niż  60 miesięcy, do oceny
ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy.
W przypadku podania okresu gwarancji w niepełnych okresach oferta podlega odrzuceniu.

15.3.  Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów
obliczoną według wzoru:

Po = Ci + Gi 

Ci – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA OFERTY BADANEJ

Gi –  ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM OKRES GWARANCJI OFERTY BADANEJ

Po – ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW KRYTERIÓW CENA I OKRES GWARANCJI

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej  samej  cenie  lub  koszcie,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.5. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16.1. W  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wykonawca,  którego  ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) umowę  regulującą  współpracę  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.
16.2.  O  wyborze  oferty  oferenci  zostaną  powiadomieni  faksem  lub  emailem,  
a w przypadku ich braku listem poleconym.

16.3. Zawarcie umowy pomiędzy wyłonionym wykonawcą a zamawiającym nastąpi po wniesieniu
przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – szczegóły określa pkt 17 SIWZ.

  
17. Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

17.1.   Zabezpieczenie  ustala  się  w wysokości  10 % ceny całkowitej  zamówienia podanej
w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
17.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem
na rachunek bankowy zamawiającego:  
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BS Wielopole Skrzyńskie 88 9173 0002 0000 0273 2000 0020

z dopiskiem „Zabezpieczenie do umowy RRz.272.(*).2018.GP”
   

(*) – nr umowy zostanie podany przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

Wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w pieniądzu  przelewem na  rachunek
bankowy  wskazany  przez  zamawiającego  będzie  skuteczne  z  chwilą  uznania  tego  rachunku
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany
przez  zamawiającego  musi  nastąpić  przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego).

17.3.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy może  być  wnoszone  w jednej  lub  w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:

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 2018 r. poz. 110, z późn. zm.).

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5
Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w
tych formach.

17.4. Z zastrzeżeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust.
1  pkt  2  -  5  Pzp  musi  wynikać  bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  na  pierwsze  pisemne  żądanie
zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty
stanowiącej  10%  ceny  całkowitej  podanej  w  ofercie,  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

17.5. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i
uznania  przez  zamawiającego za należycie  wykonane.  Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać,
że kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wynosi  30%
wysokości zabezpieczenia.

17.7  Kwota, o której mowa w pkt 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

17.8.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
a) w  wekslach  z  poręczeniem  wekslowym  banku  lub  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo - kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
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17.9.   Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

17.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej  niż  w pieniądzu,
musi wynikać,  że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na zadanie  „Przebudowa drogi Nawsie - Rzeczki”.  Powinno wskazywać również
nr umowy której dotyczy.

17.11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności
za częściowo wykonane roboty budowlane.

17.12. Jeżeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej,  kwota zabezpieczenia zostanie
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut  obcych ogłaszanego przez
Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A  kursów  średnich  walut  obcych)  obowiązującego  w  dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 

17.13.  Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2
-  5  Pzp  i  kwota  zabezpieczenia  zostanie  w  tych  formach  określona  w  walucie  obcej,  kwota
zabezpieczenia zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank  Polski  (Tabela  A kursów  średnich  walut  obcych)  w  dniu
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

17.14. 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.

 
18.    Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej
umowy.

18.1  Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  formie  wynagrodzenia  kosztorysowego  –  na  podstawie
kosztorysu powykonawczego.

18.2 Zakres postanowień umownych zawiera Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

18. 3 Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  winny  zostać  dokonane  wyłącznie  w 
formie  aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

18.4. Strony maja prawo do skrócenia terminu realizacji poszczególnych elementów robót oraz  
całości zadania w przypadku dysponowania przez Zamawiającego dodatkowymi środkami 
finansowymi. Skrócenie terminu realizacji dopuszczalne jest wyłącznie za obustronna zgodą stron 
umowy.

18.5  Strony  mają  prawo  do  przedłużenia  Terminu  zakończenia  robót  o  okres  trwania  
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia  robót, w     
następujących sytuacjach:

a) jeżeli  przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia
robót  będą  następstwem okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,
w szczególności  będą  następstwem  nieterminowego  przekazania  Terenu  budowy,
konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
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b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami
lub  innymi  przepisami,  wymagającej  konkretnych  warunków  atmosferycznych,  jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności,  za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  robót  niezbędnych
do  wykonania  przedmiotu  Umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią  opóźnienia  w  dokonaniu  określonych  czynności  lub  ich  zaniechanie  przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  wydania
których  właściwe  organy są zobowiązane  na  mocy przepisów prawa,  jeżeli  opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane  oraz  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,

f) jeżeli  wystąpi  brak możliwości  wykonywania  robót  z  powodu  nie dopuszczania  do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

18.6 Strony  są  uprawnione  do  żądania  zmiany  Umowy  w  zakresie  materiałów,  parametrów
technicznych,   technologii   wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i  zakresu  wykonania  
przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane
w  Dokumentacji  projektowej,  a  wynikających  ze  stwierdzonych  Wad  tej  Dokumentacji
lub  zmiany  stanu  prawnego  w  oparciu,  o  który  je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) konieczności  realizacji  robót  wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji  projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.
36a ust. 1 PrBud,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą
skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystąpienia  warunków  Terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych
w Dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności  zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
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g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

18.7 Zamawiający dopuszcza również możliwość następujących zmian:  

a)     zmiana kierownika budowy i kierowników robót,

b)     zmiana inspektora nadzoru,

c)     zmiana stawki podatku VAT,

d)   zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

18.8. Zamawiający oprócz zmian opisanych powyżej dopuszcza również zmiany umowy nieopisane
w treści  SIWZ a  dopuszczalne  na  zasadach  określonych  w  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.  

19. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
19.1. Wykonawcy przysługują środki odwoławcze opisane w ustawie Pzp.
19.2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy
działu VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).
 
20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w  art.  134  ust.  6  pkt  3  ustawy  Pzp (jeżeli  zamawiający  przewiduje  udzielenie  takich
zamówień).

20.1 Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju zamówień.
  
21. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

21.1 Szczegóły określają zapisy pkt od 3.4. do 3.7. SIWZ. 

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

22.1 Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

23. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp:

23.1 Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 
24. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
24.1 Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ oraz pkt
18 SIWZ
 
25. Informacja  o  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia (jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp).

25. 1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy obowiązku osobistego wykonania kluczowych 
części zamówienia w oparciu o art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.  

26.  Wymagania  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu (jeżeli zamawiający określa takie wymagania).
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26.1 Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  projekt  umowy  lub  zmianę
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7
dni  od  sporządzenia  projektu  lub  zmiany  projektu.  Nie  zgłoszenie  przez  Zamawiającego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa
się za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

26.2 Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni  od dnia jej  zawarcia jak również
zmiany  do  tej  umowy  w  terminie  7  dni  od  dnia  ich  wprowadzenia.  Jeśli  Zamawiający
w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  umowy  o podwykonawstwo  lub  zmian  do  umowy
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.

26.3 Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania

robót objętych umową,
b. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót

wynikająca z oferty Wykonawcy,
c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,
d. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany

w  umowie  o  podwykonawstwo,  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub usługi,

e. w  przypadku  podzlecenia  przez  Wykonawcę  prac  obejmujących  przedmiot  zamówienia
Podwykonawcy,  termin  wynagrodzenia  płatnego  przez  Wykonawcę  za  wykonane  prace
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki  sposób,  aby przypadał  wcześniej  niż  termin
zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

26.4 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest
przedstawić  Zamawiającemu,  zawarte  umowy  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem,
których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek
nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 50.000zł.

26.5 Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone
w pkt.  3  niniejszego działu.  Załącznikiem do umowy jest  zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

 27. Procentowa  wartość  ostatniej  części  wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy w  sprawie
zamówienia na roboty budowlane  (jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z
art. 143a ust. 3 Pzp).

27.1 Termin wykonania zamówienia nie jest dłuższy niż 12 miesięcy, w związku z czym art. 143a
ustawy PZP nie ma zastosowania do niniejszego zamówienia.

28.    Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar Robót 
Załącznik nr 3 do SIWZ – Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu (5) lat,
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, 
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
Załącznik nr 9 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania zasobów do dyspozycji 
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   wykonawcy na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia
Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi 
Załącznik nr 11 do SIWZ – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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