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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: 
Gmina Zławieś Wielka,  
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka 
56 678 09 13 
 
ZNAK SPRAWY ZP34.271.14.2016 
 

Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo 
 
 
 
Rozdział I.   Zamawiający. 
 
    Nazwa: Gmina Zławieś Wielka 
    Adres:   Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka 
tel. 56 678 09 13 
fax. 56 678 09 13 
 
    Adres e-mail: ug@zlawies.pl   
    Strona  internetowa: www.zlawies.pl  
 
Rozdział II.  Przedmiot  zamówienia. 
 
1.Określenie przedmiotu zamówienia. 
   1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; 

          Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo 
. 

   1.2.Rodzaj zamówienia-roboty budowlane 
   1.3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
           45233140-2 Roboty drogowe 
          45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
          45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
2.Opis przedmiotu zamówienia. 
Realizacja zadania nastąpi w dwóch etapach: 
- 1 etap dotyczy drogi na odcinku 1 – od 0+000,00 do 1+500,00 KM 
- 2 etap dotyczy drogi na odcinku 2 – od 1+500,00 do 2+893,01 KM 
 
 1. a) jezdnia (powierzchniowe utrwalenie) - na szerokości 3,5m: 

 Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami bazaltowymi i emulsją 
(szer. 3,50m): 

 III grysem bazaltowym frakcji 2/5mm w ilości 10kg/m2, sprysk emulsją kationową 
szybkorozpadową  
modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 2,2l/m2, 

 II grysem bazaltowym frakcji 5/8mm w ilości 13kg/m2, sprysk emulsją kationową 
szybkorozpadową  
modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 2,5l/m2, 
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 I grysem bazaltowym frakcji 8/11mm w ilości 15kg/m2, sprysk emulsją kationową 
szybkorozpadową  
modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 3,0l/m2 

 nawierzchnia/podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,50 mm grubość, po zagęszczeniu min. 10 cm (warstwa górna podbudowy jako 
wzmocnie istn. podbudowy z tłucznia) 
- wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia 
kamiennego. 

2. b) jezdnia-opaska (nawierzchnia z kruszywa) - poza częścią jezdni o nawierzchni 
bitumicznej 2x(0,75-1,00)m: 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm 
grubość po zagęszczeniu min. 10 cm, 

 wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia 
kamiennego. 

3. c) zjazdy (nawierzchni z kruszywa): 

 nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm 
grubość po zagęszczeniu min. 10 cm, 
- wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia 
kamiennego 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
                 1.przedmiar robót  (zał. nr 2) (nie należy składać do oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do przedstawienia zestawienia rzeczowo – finansowego przed 
podpisaniem umowy) Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny i 
pomocniczy 
                 2. Projekt wykonawczy i SST ,(zał. nr 11) 
                  
4. Zakres umowy obejmuje: 

1. Realizację robót wg opracowanej dokumentacji 
                      2. Oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czas prowadzenia robót 
                      3. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

4.Opracowanie i przekazanie zamawiającemu niezbędnych  
dokumentów odbiorowych w tym powykonawczą inwentaryzację  
geodezyjną.  

5. UWAGA - Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji projektowej, kosztorysie 
ofertowym i specyfikacji technicznej  w odniesieniu do materiałów urządzeń i 
technologii są podane przykładowo (informacyjnie) i oznaczają jedynie minimalny, 
oczekiwany przez Zamawiającego  standard i minimalne parametry jakościowe. 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach 
technicznych i jakościowych  takich samych lub lepszych, jeżeli zastosowanie ich w 
żaden sposób nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji projektowej.  
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji zamówienia 
kierownika budowy, posiadającego uprawnienie budowlane o specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez ograniczeń upoważniające do 
kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia.  Osoba 
pełniąca tę funkcję winna być wpisana na listę członków właściwej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.  
* Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
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kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku. 
 
6. Roboty winny zostać zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym specyfikacją 
techniczną, przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną ,umową 
zawartą z Zamawiającym oraz uzgodnieniami zawartymi z zamawiającym w trakcie 
realizacji zamówienia. 
 

7. Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania przetargowego 
planuje uzyskać dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie 
odnawialną i oszczędzanie energii”. Zamawiający informuje, iż przewiduje się 
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia 

 
8. Gwarancja jakości. 
Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę minimum 36-miesięcznej, 
maksimum 72 –miesięcznej gwarancji na wykonane roboty-licząc  od dnia odbioru 
końcowego. Gwarancja obejmuje także pobocza drogi. 
  
9. Zamówienia uzupełniające. 
   Nie przewiduje się zamówień uzupełniających 
 
10. Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa ,aukcja elektroniczna 
10.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
10.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
11. Termin realizacji zadania. 
    Termin realizacji zamówienia:  
- etap 1 od podpisania umowy do 30 września 2016r. 
- etap 2 od 1 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.  
    Termin odbioru robót -nie prędzej niż umowny termin zakończenia  
 
 
Rozdział III. Instrukcja dla wykonawców. 
 
1.Tryb udzielenia zamówienia. 
   1.1.Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1. i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013  poz.907- tekst jednolity z poźn. zm.) 
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   1.2.Postępowanie prowadzone jest dla szacunkowej wartości zamówienia, nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  art.11  ust.8 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
   1.3.Specyfkację Istotnych Warunków Zamówienia opracowano na podstawie: 
            1.3.1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2013 poz.907 – tekst jednolity z późn. zmianami)  
            1.3.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),  
            1.3.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r.  
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),  
            1.3.4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2013r.  
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1735). 
 
2.Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 

2.1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie w/w dokumentów 
faksem lub pocztą elektroniczną z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza na piśmie  fakt ich otrzymania. W przypadku braku 
pisemnego potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania  dokumentu, Zamawiający 
za dowód przekazania będzie uznawał wydruk raportu nadania faksu i wydruk z 
poczty elektronicznej. 
    2.2.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z 
Wykonawcami w zakresie spraw techniczno - merytorycznych p. Andrzej Sztuwe – 
konserwator dróg gminnych,  tel.  56 678 09 13, i w sprawach dotyczących 
procedury zamówień publicznych jest p. Piotr Grodzki – inspektor ds. inwestycji i 
zamówień publicznych,  tel.  56 678 09 13, e-mail:ug@zlawies.pl.  
  2.3.Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim. 
 
3.Opis udzielania wyjaśnień do SIWZ. 
    3.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 
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 polowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął 
po tym terminie, zamawiający może udzielić wyjaśnień, bądź pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 
    3.2.Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań i wyjaśnienia 
wszystkim Wykonawcom,  którym przekazał SIWZ. Treść zapytań i wyjaśnień 
opublikuje również na swojej stronie  internetowej (www.zlawies.pl/bip) bez  
ujawnienia źródła zapytania. 
    3.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz 
zamieszcza na swojej stronie internetowej. 
    3.4.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia  o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
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ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje  o tym 
wykonawców  którym przekazano SIWZ oraz na swojej stronie internetowej. 
    3.5.Jeżeli  zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści 
ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych .i opublikuje 
zmianę na swojej stronie internetowej 
    3.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania informacyjnego 
wykonawców. 
 
4.Warunki udziału w postępowaniu przetargowym i opis dokonywania oceny 
   spełniania tych warunków przez Zamawiającego. 
    4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający 
warunki , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 
           
a)Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunku. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku. 

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego oświadczenia 

(załącznik nr 3 do SIWZ) . 

 
b)Wiedza i doświadczenie, 
Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunku. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty 
budowalne polegające na remoncie/modernizacji/budowie drogi poprzez wykonanie 
wgłębnego bitumowania emulsją asfaltową oraz powierzchniowym utwardzeniem 
grysem bazaltowym i emulsją asfaltową o powierzchni nie mniejszej 6000m2 każda. 
 
c)Potencjał techniczny, 
Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania warunku. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego 

warunku. Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) . 

 
d)Osoby  zdolne do wykonania zamówienia, 
Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, 
które zostanie jej powierzone, tj.:  

Kierownik budowy – z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi                  
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej bez ograniczeń  *. 

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku. 
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wykonawca skład również oświadczenie, że 
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wskazana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, oraz zgodnie z załącznikiem Nr 2 
do SIWZ. 
 

e)Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego 

warunku. Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) . 

  

 4.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

 4.3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp. 
 4.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 
ustawy PZP  i nie podleganie wykluczeniu z postępowania wykonawca powinien 
wykazać nie później, niż na dzień składania ofert. 

4.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, każdy z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na 
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez 
wykonawcę wraz z ofertą. Ocena warunków będzie odbywać się metodą „spełnia/nie 
spełnia” Nie spełnianie jednego lub kilku  warunków udziału w postępowaniu 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania 

 
5.Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
   w postępowaniu przetargowym oraz wykazanie braku podstaw do 
   wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 
 
5.1.Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu 
   potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
● Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 ustawy Pzp.- zał. nr 3 do SIWZ 
● Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i  miejsca wykonania wraz z 
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załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających że  roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone - zał. nr 4 do SIWZ 
● Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zmówienia 
posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek - zał. nr 5 
do SIWZ 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami 
których będzie dysponował wykonawca: 
Zgodnie z pkt III.4.2 ogłoszenia 
 
Dowodami wykonania robót są poświadczenia, a także inne dokumenty jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia. 
 
5.2.Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia:  

 
5.3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 
1,2  ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr  6 do SIWZ. 
5.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 
5.5.Dowod wniesienia wadium 
5.6.Na podstawie art. 26 ust. 2d Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5) Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, -załącznik nr 6 
do SIWZ 
5.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert; 
5.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 
5.9.Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
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           5.9.1.Dokument wystawiony w kraju ,w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający, że: 

   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

   b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie od udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
     5.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania 
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

 
5.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 
6.Podwykonawstwo. 
    6.1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z art.36 ust.1.ustawy PZP 
wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
    6.2.Zamawiający żąda od wykonawcy wskazania części zamówienia, której 
Wykonanie  zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw  
podwykonawców (firm) ,na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
    6.3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca się powoływał ,na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest zobowiązany udowodnić, iż proponowany  inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ,niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
    6.4.Wykonawca,podwykonawca,lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane  zamierzający  zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane  jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia 
do przedłożenia  zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca, lub 
dalszy  podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
    6.5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
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niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku ,potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.  
    6.6.Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu mowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty przedłożenia go  przez wykonawcę w 
zakresie: 
       - niespełniania wymogów określonych w SIWZ 
       - dłuższego niż określony w p-cie 6.5 terminu zapłaty wynagrodzenia 
Niezgłoszenie w w/w terminie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy 
przez zamawiającego. 
    6.7.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia. 

6.8.Wykonawca,podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane  przedkłada  zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię  umowy o podwykonawstwo ,której przedmiotem są dostawy lub 
usługi w terminie 7 dni od  daty jej zawarcia. 
W przypadku zastosowania w umowie  terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, 
zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany po rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 
  6.9.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty przez odpowiednio: wykonawcę, podwykonawcę 
,czy dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  
należnych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy. 
  6.10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest zobowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty .Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag ,nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji wykonawcy. 

6.11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca wypłaconą kwotę z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

6.12.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie 
zamówienia  
 
 
Uwaga: Prosimy nie dołączać do ofert dokumentów i materiałów  innych niż 
             wymagane w niniejszej SIWZ. 
 
 
7.Opis sposobu przygotowania oferty. 

7.1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w rozdz. 
III. Pkt  7  SIWZ. 
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   7.2 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w 
języku polskim w jednym egzemplarzu. 
   7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie 
elektronicznej lub faksem. 
   7.4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
   7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź 
pieczątkę imienną oraz podpis . W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie 
umocowana prawnie  na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawcy 
    7.6. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego 
dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie 
powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną 
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis a przypadku braku 
imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. 
    7.7.Wzory załączników można dopasować według indywidualnych potrzeb, 
zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści. 
    7.8.Wszystkie poprawki naniesione w tekście oferty muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

7.9. Wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
Wszystkie wypełnienia muszą być czytelne. 
  7.10. Całość (oferta i dokumenty składane wraz z ofertą) powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) 
powinny być zszyte, lub trwale połączone w jedną całość.  

     7.11.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może 
ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.  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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp. 
     7.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym 
postępowaniu i złożeniem oferty. 

7.13. Opakowanie i oznakowanie ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętym 
nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, stosując kopertę 
zewnętrzną  i wewnętrzną 

 
 

8..Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana:  
               Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka 

                 i oznaczona napisem: „Budowa z rozbudową drogi gminnej w 
miejscowości Gutowo” 

                i dopiskiem: ”Nie otwierać przed dniem 20.05.2016r. godz. 10.00”. 
 
9.Oferta składana przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie  
   zamówienia. 
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    9.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
powinni spełniać warunki udziału zgodnie z art.23.ustawy PZP. Wykonawcy winni 
ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w  postępowaniu  oraz do zawarcia 
umowy. Pożądane jest, by pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 
    9.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, 
przedkładają Zamawiającemu stosowne porozumienie zawarte pomiędzy swoimi 
podmiotami w sytuacji ,kiedy ich oferta zostanie wybrana. 
    9.3.Porozumienie winno zostać przedłożone przed zawarciem umowy i 
zawierać co najmniej: 

     1) cel gospodarczy porozumienia, 
    2) wskazanie stron porozumienia, 
    3) termin jego obowiązywania, uwzględniający czas wykonywania niniejszego 
zamówienia. 

 
10.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich ocena. 
 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium: 

a. Cena – waga kryterium 90% (90 pkt maksymalnie) 
b. Gwarancja – waga kryterium 10% (10 pkt maksymalnie) 

2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie CENY BRUTTO za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu 
Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 
poniższego wzoru: 

    C = (Cmin /Co) x 100 x W 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Co – cena brutto oferty ocenianej 

W – waga kryterium 

3. Cena musi być podana w PLN netto oraz z podatkiem Vat 23%. Cena podana w 
ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. Cenę należy obliczyć na podstawie własnych norm i katalogów. 
Zakres robót będzie wykonywany w ramach generalnego wykonawcy w związku 
z tym należy ustanowić stanowisko kierownika robót wykonawcy. Zlecający 
informuje, że nie będzie uwzględniał aneksów dotyczących indeksacji. 
Rozliczenie robót będzie mogło nastąpić poprzez faktury podzielone na etapy 
potwierdzone odbiorem z udziałem inspektora nadzoru,  
 

4. Punkty przyznawane w kryterium Gwarancja, będą naliczane według 
następujących zasad: (Należy pamiętać aby spełnić założenia podstawowe 
zawarte w SIWZ określone w rozdział IV, pkt 2). 

C okres gwarancji – okres gwarancji podany w ofercie (maksymalnie 72 miesiące) 

CMaxGW – maksymalny okres przedłużenia gwarancji podany w miesiącach 

Cbadana – przedłużony okres badania oferty 

CminGW = 36m  
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Cbadana = C okres gwarancji - C MinGW 

Pgwarancji = [Cbadana : 36] x 10 = …………pkt 

 

5. Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i gwarancja będą podstawą wyboru 
danej oferty Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca 
wynosi – 100 pkt. 

 
11. Informacje dot. walut  w jakich mogą być dokonane rozliczenia z 
wykonawcą. 
      11.1. Wszystkie  rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą 
prowadzone w PLN. 
      11.2.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 
określone zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
12.Okres związania ofertą. 
     12.1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 
             związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
     12.2.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.  
    12.3. 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. 
 
13.Sposób obliczania ceny. 
     13.1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie 
podlega zmianie w czasie trwania umowy. 
      13.2.Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym, 
      13.3.Cena powinna być podana  zgodnie z załączonym formularzem oferty, 
jako ryczałtowa kwota sporządzona na podstawie dostarczonych kosztorysów 
ofertowych wraz  z  wszystkimi innymi skalkulowanymi przez wykonawcę 
kosztami  także nieobjętymi przedmiarem, a koniecznymi dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, opisanego w dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji technicznej i postanowieniach umowy. Cena powinna obejmować 
uwzględniać całość zamówienia. 
Ewentualne błędy i braki w kalkulacji nie będą stanowić podstawy do żądania zmiany  
wynagrodzenia ryczałtowego 
        13.4. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) określając cenę netto ,cenę 
brutto i podatek VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
        13.5. Obliczając cenę oferty Wykonawca winien uwzględnić: 

1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w 
umowie, t.j. prawidłowe , zgodne z projektem i przepisami wykonanie robót, 
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gwarantujące ich właściwą jakość i prawidłowość funkcjonowania 
wybudowanego obiektu po jego odbiorze 
 2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 
 3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i ryzyko takiej formy, 

 4) wykonanie wszelkich czynności prawnych i rzeczowych związanych 

z wykonaniem zamówienia, 

5) wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem wszelkich 
towarzyszących temu procesowi kosztów,  

6)wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną 

część SIWZ. 

         13.6. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która 
wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie będzie zakwalifikowane jako 
oczywista omyłka w tekście oferty – nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe 
zastosowanie przepisu obowiązującego prawa.  
         13.7.Pożądane jest, aby wykonawca zapoznał się z miejscem budowy w celu 
osobistej oceny  warunków wykonania  robót będących przedmiotem postępowania 
oraz uzyskania od Zamawiającego dodatkowych informacji przydatnych do 
przygotowania oferty. Koszty lustracji miejsca budowy ponosi Wykonawca.  
         13.9. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia jakichkolwiek elementów niezbędnych do 
wykonania zadania. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji obciążają 
wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia.  
 
14.Wymagane wadium. 
 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w 

wysokości 5 000 zł (pięć tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert. 
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w 
jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 
Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 
2000 0380 

3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na 
koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. 
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż gotówka - oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy  dołączyć do oferty. 
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4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 
24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a 
ustawy Pzp.. 
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez zamawiającego. 
11.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty 
w formie oryginału. 
12.Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca 
winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 
6 i 7. 
             
15.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej  -  
sekretariat pok. nr 23, w terminie do dnia 20.05.2016r. do godz. 10:00 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2016r. roku o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu 
Gminy  w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7  - sala nr 31. 
3. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z 
otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji, zawarte w ofertach. 
6. Koperty oznaczone „WYCOFANIE”  zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 
 



 

 15 

16.Badanie i ocena ofert. 
     16.1. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu przetargowym. 
      16.2.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 
25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

16.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 24b Pzp oraz wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

16.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 
oczywiste omyłki rachunkowe a także inne omyłki polegające na  niezgodności oferty 
ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian  w treści oferty, (stosownie do treści 
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp). niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,  
  16.5 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania 
zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. 
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  

           2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

16.6. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ustawy Pzp jeżeli : 
         a) jest niezgodna z ustawą, 
          b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, z zastrzeżeniem  w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 
          c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
          d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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          e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
           f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
       g) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie 
zgodził się na poprawienie omyłki opisanej wart.87 ust. pkt 3 ustawy Pzp. 
         h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
17.Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego. 
    17.1.Zamawiający udzieli zamówienie temu wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej 
SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty. 
    17.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający 
zawiadomi jednocześnie  wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
            a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i 
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, uzasadnienie jej wyboru nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne; 

            c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

       17.3.Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy 
zawiadomienie o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy. 
      17.4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści 
            informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej gminy oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 
 
18.Unieważnienie postępowania. 
      18.1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy:  

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postepowania przed upływem terminu skladania ofert 

b) złożyli oferty – w przypadku uniewaznienia postępowania po upływie 
terminu składania ofert Zamawiający w każdym przypadku podaje 
uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia. 

     18.2.Zamawiajacy nie przewidział w ogłoszeniu możliwości unieważnienia 
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. 

 
19.Formalności po wyborze oferty związane z zawarciem umowy i warunki 
    zmiany umowy. 
     19.1.Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę w 
sprawie  zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
    19.2.Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
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1) zostanie zawarta w formie pisemnej na warunkach okreslonych w projekcie 
umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;  

2) do umowy mają   zastosowanie przepisy ustawy Pzp (wraz z przepisami 
wykonawczymi), postanowienia niniejszej SIWZ i kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią  inaczej , 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej;  

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w rozdz.II.pkt 2  niniejszej SIWZ; 
6)podlega unieważnieniu: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, 
-w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 
    19.4.Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie 
warunków  zmian: 
19.4.1. Zmianie mogą ulec: 
Termin zakończenia realizacji robót wynikający z: 
-przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, 
-nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót,(klęski żywiołowe, 
itp.) 
-wystąpienia złych warunków atmosferycznych ,lub pogorszenie się warunków 
wodno-gruntowych (fakt ten musi być potwierdzony przez  inspektora nadzoru), 
-koniecznością wprowadzenia zmian  w dokumentacji projektowej lub opracowania 
dokumentacji zamiennej, (fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru i 
autora projektu),  
-wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej ,uniemożliwiających 
terminowe zakończenie robót, 
-konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 
ustawy PZP, 
-dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone 
na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów 
ustaw i rozporządzeń, 
-wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej staranności  nie 
były w stanie przewidzieć. 
- wartość umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 
- forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy 
19.4.2Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego. Wykonawca może zmienić 
podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub nowy 
wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego podwykonawcy. 
Warunki zatrudnienia podwykonawcy/ów/ szczegółowo opisane są w SIWZ. 
19.4.3. Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy  w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy zajdzie inna 
niemożliwa do przewidzenia  w dniu zawarcia umowy okoliczność prawna , 
techniczna ,finansowa  czy organizacyjna ,za którą nie ponosi odpowiedzialności 
żadna ze stron, a  która będzie skutkowała niemożliwością wykonania umowy  
zgodnie z treścią złożonej oferty. Szczególnie w takiej sytuacji może ulec  termin 
wykonania umowy. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana 
jest pisemnie uzasadnić i  udokumentować  istnienie przesłanki tej zmiany. 
19.4.4.Do dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu: 
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-dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
-kopię uprawnień budowanych kierownika budowy. 
-dokument potwierdzający członkostwo kierownika we właściwej Okręgowej zbie 
inżynierów Budownictwa  
 
20.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
     1.Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej 
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny 
całkowitej (brutto) podanej w ofercie.  
     2.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania najpóźniej w dniu podpisania umowy.   
      3.Zabezpieczenie Wykonawca wnosi  według swojego wyboru w jednej lub w 
kilku z  form określonych w art.148 ust.1 ustawy PZP 
      4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego  
      5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 
ustawy PZP, chyba że zachodzą  przesłanki do unieważnienia postępowania 
     6.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
     7.Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  kwotę 
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia. Termin rękojmi za wady fizyczne 
przedłuża się do upływu terminu  rękojmi, licząc od daty odbioru robót. 
     8.Kwota, o której mowa w pkt. 1 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 
 
21.Zasady udostępniania  dokumentacji postępowania  przetargowego. 
     22.1.Protokół wraz z załącznikami jest jawny Załączniki do protokołu udostępnia 
się po dokonaniu przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
     22.2.Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 
     22.3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w 
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 
     22.4. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie 
               wg następujących zasad: 
               a) zainteresowany, zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego 
pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu 
               b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia 
o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy 
udostępnione, 
               c) zamawiający ustali sposób udostępnienie, o czym poinformuje 
zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu. 
 
23.Srodki ochrony prawnej. 
      23.1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 
wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma   lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP. 
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      23.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.ustawy PZP 
      23.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy PZP. 
      23.4.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
             a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 
             b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
             c) odrzucenia oferty odwołującego. 
     23.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
     23.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
    23.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 
    23.7.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
    23.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
    23.9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.3 i 22.4 wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
  23.10.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
23.11  Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony 
prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
24.Postanowienia końcowe. 
     Do spraw nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ  i załączników mają 
     zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień 
     publicznych (Dz.U.2013  poz.907 –tekst jednolity z póżn. zm.) i przepisy 
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     wykonawcze do ustawy. 
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