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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 

 

 

2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 

i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami - dalej: "ustawa P.Z.P." lub p.z.p.) oraz niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"). 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz 

aktów wykonawczych do ustawy P.Z.P. 

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 

robót budowlanych. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

3.1. Nazwa zamówienia: "Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolników poprzez 

wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego na terenie Gminy Przesmyki". 

3.2. Nazwy i kody CPV 

1) - 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 

2) - 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

3) - 14212200-2 Kruszywo 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
http://www.bip.przesmyki.pl/
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3.3. Zamówienie obejmuje następujące roboty drogowe  

Część nr 1  

„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z 

kamienia łamanego na terenie wsi Raczyny dz. nr 509, 511, 512”. 

Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,847 km 

polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego 

łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu. 

 

Część nr 2  

„Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z 

kamienia łamanego na odcinku drogowym Łysów - Zaborów dz. nr 169/2, 173” 

       Zakres tej części zamówienia obejmuje remont drogi na długości 1,392 km 

polegający na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego 

łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz jej wyprofilowaniu i zagęszczeniu. 

3.4. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych części zamówienia opisują 

przedmiary robót, dokumentacja techniczna oraz STWIORB stanowiące załączniki 

do SIWZ. 

3.5. Wymagane cechy kruszywa drogowego: 

1) spełniające normę PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”. 

2) Materiałem do wykonania dostawy może być wyłącznie kruszywo łamane, 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego. Za ziarno łamane należy 

uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich. 

3) Kruszywo nie może zawierać substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów np. azbest, popioły; 

4) Kruszywo nie może zawierać żadnych ciał obcych takich jak niesortowane 

kruszywo, drewno, szkło, plastik, drut, gwoździe, inne metale, domieszek gliny, itp. 

mogących pogorszyć wyrób końcowy; 

5) Zamawiający w okresie dostawy kruszywa ma prawo do zbadania dostarczonego 

kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia 

3.7. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, 

że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 

(równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, 

urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 

3.8. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarami robót 

STWIORB, warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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3.9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający 

wskazuje, że czynności wykonane przez operatorów sprzętu budowlanego, musi 

następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 

3.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o zatrudnieniu na 

budowie pracowników fizycznych wykonujących wyżej opisane czynności na 

podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu 

zatrudnienia przy danej inwestycji, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, w stosunku do siebie jak i swoich podwykonawców. 

3.11. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców 

operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących roboty budowlane na 

przedmiotowej inwestycji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy i nie złożenie oświadczenia w tym zakresie na wezwanie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaloną na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 

 

4. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, 

zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo: 

 

4.1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 

6 p.z.p. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 p.z.p., 

tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź dwie części 

przedmiotu zamówienia. 

Część nr 1 „Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie 

nawierzchni z kamienia łamanego na terenie wsi Raczyny dz. nr 509, 511, 512”. 

Część nr 2 „Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wykonanie 

nawierzchni z kamienia łamanego na odcinku drogowym Łysów - Zaborów dz. nr 

169/2, 173”. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 p.z.p.  

4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

4.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców . 
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4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.06.2018 r.  

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy. 

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu  

 

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

dotyczące: 

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

wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że: 

- O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające 

na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegających na: remoncie, modernizacji lub przebudowie drogi w zakresie podbudowy lub 

nawierzchni. Wartość roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 

warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

 

 

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania  

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz 

wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 

5 pkt 1 p.z.p.  

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

p.z.p., 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 
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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. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

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

zamówienia. 

 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  

 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć  

w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone  

w (Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ). 

8.3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem 

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

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 6 do SIWZ). - 

UWAGA: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie 

ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie  

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

8.4. 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 oraz 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. 

8.5. UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 
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8.6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

8.7. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji 

oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. składa 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 

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. 

Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko 

Wykonawcy wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać 

przedmiotowych dokumentów.  

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania 

wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ (propozycja treści zobowiązania - Załącznik 5). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 

p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

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

mowa w pkt 8.7.1) a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane 

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.11. 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. 



8 

8.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., 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). 

 

 

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom: 

 

9.1. 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 innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. 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. Propozycja treści 

oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

9.3. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, 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 p.z.p. 

9.4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

9.5. 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. 

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. 

SIWZ. 
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9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a p.z.p., 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 doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

9.8. 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 8.2. SIWZ. 

9.9. 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. 

 

 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 

23 p.z.p.): 

10.1. 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. 

10.2. 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 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 

wykazują zgodnie z pkt 6.1. SIWZ. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 8.2 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. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

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

pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 
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11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania 

się z wykonawcami 

 

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 i z 2015 r., 

poz. 1844 oraz z 2016 r., poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, 

ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres:   

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki lub faksem 25 6412322 lub 

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

11.2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami 

są: 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. 

11.3. 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 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania, 

11.4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, składa się w formie 

pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

11.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku 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), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, 

na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

p.z.p. oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak 

w pkt 11.5. SIWZ, tj. w oryginale. 

11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 11.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl
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11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski. 

 

 

12 Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki oraz na adres poczty 

elektronicznej ugprzesmyki@e-bip.pl. 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 12.2. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 

38 ust. 4a p.z.p.  

12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 
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13 Opis sposobu przygotowania oferty 

 

 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1  do SIWZ) 

13.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 

2) Kosztorysy ofertowe sporządzone odrębnie dla każdej części zamówienia;  

3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

UWAGA: Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub 

kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 

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

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r, 

poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

13.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

13.9. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. 

Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.  

13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

13.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
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w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 p.z.p. 

13.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 

153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania 

stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. 

13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno 

być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 

Oferta na:  

"Modernizację dróg dojazdowych do pól rolników poprzez wykonanie nawierzchni z 

kamienia łamanego na terenie Gminy Przesmyki"- Część nr ………..". Nie otwierać 

przed dniem 02.03.2018 r.  r. godz. 11:15. 

 

13.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

 

 

14 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny ofert. 

14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku nr 1 do SIWZ. 

W ofercie należy podać w szczególności: łączną cenę kosztorysową za realizację danej 

części zamówienia wynikającą z dołączonych do oferty kosztorysów ofertowych 

sporządzonych na podstawie załączonych przedmiarów robót, oferowany okres 
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gwarancji oraz oferowany okres rękojmi (są to elementy badane w ramach kryteriów 

oceny ofert). 

14.3. Cena za realizację przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu, o których mowa w SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, których nie ujęto w odrębnych pozycjach wykonawca powinien ująć w 

cenach jednostkowych pozycji opisanych w kosztorysie ofertowym.  

14.4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w 

niej nie ujęte, a które mogą być skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegający 

się o realizację przedmiotowego zamówienia. Koszty jakie winien uwzględnić w 

kalkulacji cenowej wykonawca to m.in. :  

1) Zakupu kruszywa 

2) Pracy sprzętu  

3) Składowania i transportu materiałów 

oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

14.5. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

14.7. 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. 

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.  

14.8. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 

innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

14.9. UWAGA: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane 

jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. W celu 

zapoznania się z miejscem realizacji robót należy umówić się na spotkanie z 

przedstawicielem Zamawiającego Wiesławem Toczyskim – Kierownikiem Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel. 25 6412322. 
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15 Wymagania dotyczące wadium: 

15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany 

do wniesienia wadium w wysokości: 

1) dla części nr 1 - 3 500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset zł 00/100). 

2) dla części nr 2 – 2 500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset zł 00/100) 

15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) w Bank Spółdzielczy w Łosicach O/Przesmyki nr 29 8038 0007 0030 8294 2000 0070 

z dopiskiem „Wadium w postępowaniu GKIZp.271.4.2018 Część nr ……”.   

b) poręczeniach bankowych; 

c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 

d) gwarancjach bankowych; 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110). 

15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w 

oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub 

poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 

wadium. 

15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne  

i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty wadium. 

15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć 

taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia  

z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści 

gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów 

polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 

15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 

wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert. 

15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 

Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

p.z.p.  

15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego 

zatrzymania. 
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16 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

 

16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 02.03.2018 r. do godziny 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. przy ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki.  

16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, 

gdy oferta nie zostanie dostarczona w wymaganym terminie. 

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 02.03.2018 r. o godzinie 11:15 

Sala Konferencyjna w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 13. 

16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym 

fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jeżeli ich podanie przez Wykonawców 

było wymagane. 

16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.7. 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. 

 

17 Termin związania ofertą: 

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

17.2. 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 

terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

 

 

 



17 

18 Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia: 

 

18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria 

podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.  

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 

przyznanych przez członków komisji przetargowej w oparciu o kryteria i ustaloną 

punktację do 100 (100 % = 100 pkt). 

18.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

poniższe kryteria oceny ofert : 

Kryterium Waga (pkt) 

Cena brutto wykonania zamówienia 60 % 

Okres gwarancji  20 % 

Okres rękojmi 20 % 

 

18.4. Sposób oceny ofert: 

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

 

                            najniższa cena brutto  

C = ------------------------------------------------- x 60 % (waga kryterium) x 100 

                            cena oferty ocenianej 

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

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje  okres gwarancji poniżej 36 miesięcy lub nie poda okresu 

gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli gwarancji powyżej 60 

miesięcy otrzyma 20 pkt. 

Okres gwarancji liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

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

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 60 miesiący, otrzyma 20 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 48 miesięcy, otrzyma 10 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi 36 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 

- jeśli wykonawca zaoferuje okres rękojmi poniżej 36 miesięcy lub nie poda okresu rękojmi, 

jego oferta zostanie odrzucona. Wykonawca, który udzieli rękojmi powyżej 60 miesięcy 

otrzyma 20 pkt. 

18.5 Ocena ofert nastąpi dla każdej części zamówienia odrębnie  

18.6 Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej części postępowania odrębnie. 

18.7 Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. 
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18.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

18.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub 

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

18.10 Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

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 

18.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w 

art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p. 

 

 

19 Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

 

19.1 Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania 

ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą 

pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 

19.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

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

 

 

20 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

20.1. 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, 
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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 2018 poz. 110).  

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

w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.  

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.4. 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. 

20.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy. 

20.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.8. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

20.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi 

przepisami Działu VI p.z.p. 
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22  Załączniki dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

oraz pozostałe załączniki 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do 

przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 4 – Projekt umowy  

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych  

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. - UWAGA - 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w 

terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji 

podawanych podczas sesji otwarcia ofert; 

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót dla części nr 1 i 2 

Załącznik nr 9 – Dokumentacja techniczna dla części nr 1 i 2 

Załącznik nr 10 – STWIORB dla części nr 1 i 2 

 

 

 


