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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

 

Gmina Przesmyki 

ul. 11 Listopada 13 

08-109 Przesmyki 

NIP: 821 238 96 33, REGON: 711 582 569 

tel./fax 25 641 23 11, 25 641 23 22 

adres e-mailowy: ugprzesmyki@e-bip.pl   

strona internetowa: www.bip.przesmyki.pl    

godziny urzędowania: pon.-pt. 8.00-16.00 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych 

warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 

do upływu terminu składania ofert. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, zwanej w 

dalszej części ustawą. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez 

wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie 

kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461” – 

długość 1,295 km 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

b) Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża 

c) Wykonanie nawierzchni w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia 

kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową 

d) Oznakowanie pionowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wymaga, aby 20% 

pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji  

w okresie realizacji umowy było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1666), a w szczególności: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni 

od podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi 

pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, zawierające 

informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy wykonywaniu zadania, w tym 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 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) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę, zawartych 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.   

6.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

7.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – klasyfikacje: 

 

45233100-0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 

 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

11. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

4. Opis części zamówienia  

 

Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części 
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5. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia do 28 lipca 2017 r. 

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu  

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1. 1). nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. od 12) do 23) oraz ust. 5 pkt. 1) 

ustawy Pzp 

1. 2). spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

„Nie dotyczy”  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

„Nie dotyczy”  

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  dwa zadania (roboty budowlane) 

polegające na przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi poprzez powierzchniowe 

utrwalenie kamieniem sortowanym lub grysami przy użyciu emulsji asfaltowej o wartości 

minimum 200 000,00 złotych brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 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 budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. 

Przez „dowody” należy rozumieć: referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty; 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie 

warunków wskazanych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 
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4. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Pzp. 

2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 

ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 6.4.2), może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 

nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt. 6.4.3). 

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  
 

 

1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz z ofertą: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. 

Oświadczenie składa się celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

2) Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,  

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
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ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W ramach procedury określonej w art. 24aa Ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert,  

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Dokumenty i oświadczania wymagane przed udzieleniem zamówienia 

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub 

dokumentów:   

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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; 

5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 7 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 

tym zakresie. 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). 

 

7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom 

1) Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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. 
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2) 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. 

3) Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 

oraz, o których mowa w pkt 4.2) SIWZ. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 7.6 1) SIWZ. 

6) 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, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1.1) SIWZ. 

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

zasadach określonych w art. 22a ustawy 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 żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to 

wiadome, podać firmy podwykonawców. 
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8. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/ konsorcja) 

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.4.2) SIWZ, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.1.2) SIWZ. 

3)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 

którym mowa w pkt 7.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 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. 

4)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w 

pkt.7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

5)   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w pkt 7.3 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej 

składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie 

warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.1.2) SIWZ. 

9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

27.07.2016 r., poz. 1126).  

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z 

wykonawcami 

 

 

1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/przekazywanie informacji za pomocą poczty 

elektronicznej w wersji edytowalnej i w postaci skanu dokumentu na adres  

ugprzesmyki@e-bip.pl lub drogą faksową nr. 256412311 w. 103 (potwierdzenia otrzymania 

każda ze stron ma obowiązek przesłać na żądanie drugiej strony). Informacje przekazane za 

pomocą faksu lub maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu. 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z SIWZ  kierując swoje zapytania na piśmie. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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3. Zamawiający udzieli odpowiedzi, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu na składanie ofert. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

5. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

6. Wiesław Toczyski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji lub Marek 

Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 16.00 

 

  
10. Wymagania dotyczące wadium  

 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzech 

tysięcy zł). 

2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki 

nr  29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu 

GKIZp.271.15.2017”. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego 

przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię 

polecenia przelewu. 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

4. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 

-   musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji, 

- musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu 

w specyfikacji, 

- musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę 

wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze 

żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela) w okolicznościach wskazanych 

w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, 

- musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta 

(poręczyciela). 

5. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien 

być złożony w oryginale w oddzielnej kopercie oznakowanej i opisanej w następujący sposób: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361?cm=DOCUMENT#art%286%28b%29%29ust%285%29pkt%282%29
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,,Wadium w postępowaniu GKIZp.271.15.2017”. Kopia dokumentu powinna być dołączona do 

oferty przetargowej.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

11. Termin związania ofertą 

 

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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. Przedłużenie okresu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 

jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

 
 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1)  Ma być napisana w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem 

odręcznym. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny 

być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2)   Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane; 

3)  Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej 

stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką 

imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

Wykonawcy; 

 4)  Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;  

5)    Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane,  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7) Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić              

poprzez wpisanie cyfry lub słowa. 

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają̨ pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.  

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić  

w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: 

„Oferta na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie 

istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem 

sortowanym z emulsją asfaltową na terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461- nie otwierać przed 

terminem składania ofert” oraz oznakowana pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i 

nr telefonu), zapieczętowaną w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

5. Jeśli oferta zawiera informacje tajne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć.(np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). 

6. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale 7 SIWZ 

oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich 

kserokopie, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem „ za 

zgodność z oryginałem”.  

7. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) Kosztorys ofertowy,  

c) Oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego:  

Urząd Gminy Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki do dnia 01.06.2017 r. do 

godz. 11:00.  

2. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie zamawiającego adres – jak wyżej dnia 

01.06.2017 r. o godz. 11:15. 

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 
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7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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. 

 

 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę zgodnie ze wzorem określonym w formularzu 

oferty załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w oparciu o 

dołączony przedmiar robót.  

3. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności 

wyszczególnionych pozycji przedmiaru robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto 

oraz wartości robót netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie. 

4. Podczas oceny ofert, w razie jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego wynikających, np. z 

omyłek w obliczeniach wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych, brana będzie 

pod uwagę cena oferty po poprawieniu omyłek, zgodnie z art. 87 ustawy Pzp. 

5. Wyliczone w kosztorysie wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów prac 

Wykonawca powinien zsumować do pozycji „razem netto” dodać podatek VAT i obliczyć 

cenę brutto w pozycji „ogółem brutto”. Obliczoną w ten sposób cenę oferty (ogółem brutto) 

Wykonawca przeniesie do formularza ofertowego. 

6. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie wszystkie opisane pozycje. 

Wykonawca nie może również wprowadzać zmian do kosztorysu. Wszystkie błędy ujawnione 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysie 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

7. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ. Koszty 

towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w kosztorysie nie ujęto w 

odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych 

w kosztorysie. Wszelkie ewentualne rabaty (upusty) należy ująć w poszczególnych cenach 

jednostkowych. 

8. Wartości w poszczególnych pozycjach kosztorysu oraz cena oferty powinny być wyrażone w 

złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego to Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym – zgodnie z art. 91 ust. 

3a ustawy Pzp – poinformuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. rozliczenie podatku VAT  
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z Urzędem Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), wskaże nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskaże ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 

 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy Wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

 

1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów: 

 

 

Kryterium Waga (pkt) 

Cena brutto wykonania zamówienia 60 

Okres gwarancji 20 

Okres rękojmi 20 

 

2. Sposób oceny ofert: 

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru: 
 

Cena = 

Najniższa cena  

oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu x 60 pkt 

Cena oferty ocenianej 

 

b) Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy lub nie poda okresu 

gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli gwarancji powyżej 

48 miesięcy otrzyma 20 pkt. 

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt będzie liczony od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

c) Ocena ofert w kryterium „Okres rękojmi” zostanie dokonana zgodnie z zasadą: 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 48 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi poniżej 24 miesięcy lub nie poda okresu 

gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli rękojmi powyżej 48 

miesięcy otrzyma 20 pkt. 

3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 

 

 

16.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której 

m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do 

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na warunkach określonych w pkt 16. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % ceny brutto podanej w 

ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  

2) poręczeniach bankowych, 

3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

4) gwarancjach bankowych,  

5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

6) 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 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w 

art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i 

bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w 

pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 

akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub 

poręczenia. 
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6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w art.. 151 ustawy Pzp.  

 

 
 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy jeżeli 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI (art. 

179-198) ustawy PZP. 

2. Czynności na jakie przysługuje Wykonawcy wniesienie odwołania zostały określone w art. 

180 PZP. 

3. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 

 

 

 

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 

zamawiającym 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

 

21. Ogłoszenia wyników przetargu 

 

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych na stronie internetowej: www.bip.przesmyki.pl    

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, uczestniczący 

w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 

 

 

 

 

http://www.bip.przesmyki.pl/
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22. Postanowienia końcowe 

 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych 

ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 

ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                     

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

23. Załączniki 

 

 

1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

4. Projekt umowy  

5. Przedmiar robót 

6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

7. Wykaz wykonanych robót budowlanych 

8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

9. Mapa poglądowa  


