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GMINA ŻELECHÓW 

08-430 Żelechów 

ul. Rynek 1 

tel./fax (0-25) 754-11-44 

e-mail: zelechow@interia.pl       www.zelechow.pl 

NIP 826-20-37-238,  REGON 711582204 

Konto do wpłacania wadium: BS Garwolin O/Żelechów nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej 

wartości powyżej 30.000 euro. 

 

Nazwa zadania:  

„Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości 

Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km od 0+297 – 1+116 

o długości 0,819 km (wraz z przepustem w km 1+004)”. 
 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) 

                                                                                                 

Zatwierdził 

Z up. BURMISTRZA 

 

           Sebastian Kieliszek 

Kierownik Wydziału Planowania 

i Zarządzania Infrastrukturą 
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Znak sprawy: WP.ZPI.271.17.2018                  Żelechów, dn. 19.07.2018 r. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zamawiający: Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów 

zaprasza 

do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 

1579 ze zm.), zwaną dalej Ustawą  lub P.z.p., na wykonanie: „Odbudowa drogi gminnej nr 131410W 

w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km od 0+297 – 1+116 o długości 0,819 km 

(wraz z przepustem w km 1+004)”. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 w nawiązaniu do art 3 

ust. 1 pkt. 1 Ustawy. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  5.225.000 euro. 

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 

dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

zostanie sporządzona w języku polskim. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ani nie przewiduje ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CPV:  45233140-2 -   Roboty drogowe 

 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg 

 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie zadania pn.:„ Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i 

Stary Kębłów w km od 0+297 – 1+116 o długości 0,819 km (wraz z przepustem 

w km 1+004)”.  
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Zakres prac obejmuje wymianę przepustu, wzmocnienie istniejącej podbudowy, kruszywem łamanym, 

wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wyrównawcza i ścieralna), wykonanie poboczy 

(bitumiczne i z kruszywa łamanego), wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

Szczegółowy zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone są w przedmiarze robót, 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

2. Termin realizacji: 

Zmówienie będzie zrealizowane  w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 r. 

3. Rozwiązania równoważne. 

1. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie  znaków 

towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

2.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów  równoważnych.  

2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 

materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiarach robót. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów  oraz przedłożenia listy 

referencyjnej z obiektami, w których wbudowane zostały zaproponowane zamienniki.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały niż podane w przedmiarach i niniejszej 

SIWZ(materiały równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w 

przedmiarach  i SIWZ oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów  zaproponowanych w ofercie).  

 Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry    techniczne 

zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 

2.2 Ciężar udowodnienia, że materiał  jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.  

2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających równoważność 

łącznie z wizytą na obiekcie, na którym są one użytkowane. 

4.  Minimalny i maksymalny wymagany okres gwarancji na: 

a. Roboty budowlane oraz materiały i urządzenia: od 36 do 60 miesięcy od podpisania 

protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane i materiały na okres nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy począwszy od dnia 

zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu końcowego  - wydłużenie okresu gwarancji 

będzie uwzględniane przy ocenie ofert. 
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Gwarancja powinna zapewniać: usunięcie usterek w zakresie wadliwie wykonanych robót  

budowlanych. 

Dokumentem gwarancyjnym określającym prawa i obowiązki stron jest umowa o zamówienie  

publiczne.  

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji  przysługuje prawo 

korzystania z rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

Wykonawca będzie zobowiązany  zgodnie z postanowieniem  art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wydłużyć 

okres rękojmi za wady fizyczne na okres równy okresowi udzielonej gwarancji  - bieg obu terminów  

uprawnień rozpocznie się w dniu podpisania   końcowego protokołu odbioru. 

 

 

Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny nieodpłatny przegląd techniczny 

przedmiotu umowy,  z którego sporządzony zostanie protokół.  

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do naprawy wszystkich usterek.   

5. Przebudowę przedmiotowych dróg gminnych należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy. 

6. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia – odbudowa drogi gminnej nr 131410W w 

miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km od 0+297 – 1+116 o długości 0,819 km 

(wraz z przepustem w km 1+004), zatrudnione były przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 

1 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy(t.j. z 2016 r., poz. 1666). 

2) Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. 

3) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 6.1) czynności. 

5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego   w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę  osób wykonujących 

wskazane w pkt. 6.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

 oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących 

w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób  zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).. Informacje takie  jak; data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6) Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt. 6.1) wykonujących przedmiot 

zamówienia, w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział 

przy realizacji zamówienia. 

7) Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres 

trwania umowy. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6.1) czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej   w 

wysokości określonej w § 7 (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6.1) czynności. 

 

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
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 8. Realizacja robót. 

W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących 

przepisów BHP dla całego zakresu robót oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy. 

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy, powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadające, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz.1332).  

9. Wzór umowy. 

Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w 

niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

 

10. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część zamówienia 

zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz ze wskazaniem 

danych kontaktowych podwykonawców lub dalszych podwykonawców i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia 

nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, albo oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru 

umowy. 

5. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu 

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to 

były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia 

z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje 
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zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

III. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYM ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 67 UST.1 

PKT. 6 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o którym mowa 

w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1b pkt. 1-3.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 2. 

1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 

a) doświadczenie Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony po wykazaniu przez Wykonawcę, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  minimum jednej 

roboty budowlanej polegającej na budowie, odbudowie lub przebudowie drogi  o wartości 

min. 400.000,00 zł brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem 
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dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i zostały prawidłowo ukończone – wypełniony wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ. 

Ocena ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodne z 

formułą „spełnia - nie spełnia”. 

 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności 

technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów – oryginał (Załącznik Nr 7) do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez 

Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

8. 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 w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

9. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; 

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie 

spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i 3 P.z.p., Zamawiający będzie brał pod 

uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie 

oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. 

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych podmiotów. 

10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 

rozdziale V pkt. 4 specyfikacji. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

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

Kodeks karny, 14  

c) skarbowe, 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13 P.z.p. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 

selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212);  

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

3a. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy w oparciu o przesłanki zawarte w 

art. 24 ust. 5 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 P.z.p., gdy osoba, o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c 

P.z.p., jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie 

jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
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a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 P.z.p., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d  P.z.p., 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 P.z.p., jeżeli upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba  że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 P.z.p., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 P.z.p., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. 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 wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 

ust. 8 P.z.p. 

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 p.z.p., przed wykluczeniem Wykonawcy, 

zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole 

sposób zapewnienia konkurencji. 

8. 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. 

9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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V. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OD WYKONAWCÓW 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 

1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy mający na celu uwiarygodnienie ceny. 

3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3  

do SIWZ. 

5. Zamawiający informuje, iż stosownie do możliwości, jakie daje art. 24aa ust. 1 ustawy w pierwszej 

kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) 

oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do 

wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej 

pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a 

następnie zażąda przedłożenia dokumentów, opisanych w Rozdziale V pkt 6 SIWZ, w trybie art. 26 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących dokumentów:  

  Wykaz robót budowlanych  wykonanych nie wcześniej niż w okresie 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 – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Dowodami, o których mowa, są: 

a) referencje, 

b) inne dokumenty, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny w obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie  jest w stanie  uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające   

ich niezależne wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 
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  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ 

powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia oraz spełnienia, 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. 3. 

 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowiące załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

 Pełnomocnictwa - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną 

w KRS. 

7. "Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

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

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

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia." 

 

8. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie tj.: 

Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 , 2 i 3 p.z.p,, Zamawiający 

będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje i 

doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych 

oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego). 
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VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

 LUB DOKUMENTÓW. 

 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy w związku z art. 18 P.z.p. składanie ofert odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

3. Jeżeli Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane środków komunikacji 

elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer 

Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

 

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ 

 

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 

z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

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

składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania o którym mowa w pkt 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 1. 

4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie zebrania 

udostępni na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu 

zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań. 

Informację z zebrania udostępnia na stronie internetowej. 
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5. W sprawach ewentualnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury 

przetargowej należy kontaktować się z: 

Michał Szymaniuk – referent ds. utrzymania  infrastruktury i zamówień publicznych tel. (25) 754 12 44 

Sebastian Kieliszek – Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą - tel. 530-425-905 w 

godzinach 8.00-16.00. 

 

VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN SIWZ 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zamiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert zgodnie z art. 12a. ust.1, ust. 2 P.z.p. W takim przypadku wszelkie prawa 

i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację zamieszcza się na stronie 

internetowej. 

 

IX. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM  

 

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

 

7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

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

      1)   pieniądzu 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

 z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359/ 
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4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

BS Garwolin O/Żelechów nr 27 9210 0008 0019 2239 2000 0130 

 

Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium  

z dopiskiem: wadium na: „Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i 

Stary Kębłów w km od 0+297 – 1+116 o długości 0,819 km (wraz z przepustem w km 1+004)”. 

  

5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym 

terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 06.08 2018 r. do godz. 12:00. 

6. Wadium złożone w innej formie niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ w pokoju nr 6 w 

Urzędzie Miejskim w Żelechowie przed upływem terminu składania ofert a kserokopię dokumentu 

załączyć do oferty. 

7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści 

dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 

8. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 

9. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

13. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

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

po stronie Wykonawcy. 

16. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej   . 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 

 

1. Wykonawcy pozostają związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą, 

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

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia, jako osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, albo jako podmioty 

występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że oferta ta będzie spełniać 

następujące wymagania: 

a)  Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, 

b) Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

c) Podpisy i parafy stawia /na każdej zapisanej stronie oferty ( wraz z załącznikami do 

oferty)/ Wykonawca - pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących 
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wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia 

umowy, 

d)  Osoba - pełnomocnik (lider) wspomniana wyżej, dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał 

lub poświadczoną kserokopię) z podpisami reprezentantów wszystkich Wykonawców, zgodnie z 

dokumentami upoważniających do występowania w obrocie prawnym (np.: w KRS, odpisu z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).  

e) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 

Przez poświadczoną kserokopię należy rozumieć: 

 Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej 

stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania 

dokumentów za zgodność z oryginałem, lub 

 Kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę „za zgodność z oryginałem 

od strony 1 do strony …” wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do 

potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony tak potwierdzonego 

dokumentu muszą być ponumerowane i przestawione w sposób wskazujący na integralność 

dokumentu (np. zszyte)”. 

2. Wypełniając „formularz oferty”, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. 

„nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące odpowiednio pojedynczego Wykonawcy 

lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3. Treść złożonej oferty musi być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentów, każda kopia 

zapisanej strony winna być opatrzona klauzulą:  

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w pkt V SIWZ innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem 

oraz podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami 
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reprezentacji wynikającymi z odpisu z rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, lub pełnomocnictwa. 

8.  Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie 

opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

 

Przetarg znak: WP.ZPI.271.17.2018 

Oferta na „Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km 

od 0+297 – 1+116 o długości 0,819 km (wraz z przepustem w km 1+004)” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 06 sierpnia 2018 r. do GODZ. 12.00 !!! 

Ilość kartek ................................................................................................ 

(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

 

9. Pod sformułowaniem forma pisemna – Zamawiający rozumie dokumenty złożone w oryginale 

opatrzone czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką umożliwiającą identyfikację osoby, kserokopie 

dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. 

10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

ponumerowana kolejnymi numerami. Każda strona oferty, która nie wymaga opatrzenia podpisem, musi 

być, co najmniej parafowana przez osobę reprezentującą Wykonawcę. 

11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

12. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące 

integralną część SIWZ. 

13. Na ofertę składa się formularz oferty oraz wszystkie załączniki do niego dołączone. 

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie  z art. 96 ust. 3 Ustawy, oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu przez Zamawiającego od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie  

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie  z Ustawą z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji ( t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne  przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. 
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17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane  przez wykonawcę w 

taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Zaleca się 

aby powyższe informacje zostały umieszczone  w osobnym opakowaniu (np. kopercie) złożonym wraz z 

ofertą i zatytułowanym: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” bądź w inny sposób odróżniający je 

od reszty oferty. Brak wyraźnego zastrzeżenia i oznakowania takich informacji będzie skutkował ich 

ujawnieniem na zasadach określonych w ustawie P.z.p. 

18. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa skutkowało będzie 

wyłączeniem w stosunku  do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa.  

19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

20. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub innych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub 

innych dokumentów o niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia Wykonawcę, w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

21. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

22. Zamawiający wezwie również w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

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

23.  Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. XI niniejszej Specyfikacji należy 

złożyć do dnia 06 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego 

w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów. 

2. Oferta złożona po terminie - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu  do wniesienia odwołania. 
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3. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę 

i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu 

składania ofert. 

4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien 

we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 

uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego. 

 

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w sali 

konferencyjnej   Urzędu   Miejskiego   w  Żelechowie, ul. Rynek 1,  08-430  Żelechów  w dniu 

06 sierpnia 2018 r.  o godz. 12.00. 

2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w 

ofercie. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Żelechowa. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

1.1 Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda kwotę netto za wykonanie 

usługi w ramach części na którą składa ofertę, następnie obliczy od kwoty netto obowiązującą stawkę 

podatku VAT i doda ją do kwoty netto. Tak obliczona kwota brutto będzie stanowiła wartość oferty. 

1.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z załączonej z  dokumentacji, jak również w niej nieujęte, a bez których wykonanie 

zamówienie jest niemożliwe. Będą to między innymi następujące koszty: robót przygotowawczych, 
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porządkowych, tymczasowych, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót i terenu przyległego, 

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, 

transportu materiałów na miejsce robót, wywozu  i utylizacji materiałów, sporządzenie planu BIOZ 

(bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), projektu organizacji robót i innych czynności niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ofercie ostatecznej. 

1.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma 

obowiązek, przy obliczaniu ceny oferty, zastosować stawkę podatku VAT zgodną ze stanem prawnym 

obowiązującym na dzień składania ofert. 

1.4. Cena musi być wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

1.5 Wykonawca składający ofertę informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w formularzu 

ofertowym lub innym oświadczeniu), czy wybór oferty może prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obciążenia podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, w których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wykazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

1.6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w PLN. 

1.7.Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować ceny kompletne, jednoznaczne i 

ostateczne. 

 

2. Rażąco niska cena 

2.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 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 późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
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5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2.1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 P.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 P.z.p., 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 

zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 

o których mowa w art. 90 ust. 1 P.z.p. 

2.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

2.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

2.5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek. 

2.6. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

 

XVI. WYBÓR OFERTY 

 

1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1.1 jest niezgodna z ustawą; 

1.2 jej treść nie odpowiada treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

1.3 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

1.4 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

1.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udziela zamówienia 

lub nie zaproszonego do składania ofert; 
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1.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

1.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.; 

1.8 wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 p.z.p., na przedłożenie terminu 

związania z ofertą; 

1.9 wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium; 

1.10 jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a 

tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

1.11 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Oferta nie zostanie odrzucona jeżeli: 

2.1 W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 P.z.p., zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi 

ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których 

się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o 

których mowa w art. 30b ust. 1 P.z.p., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu 

spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.2 W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 P.z.p., zamawiający nie może odrzucić 

oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z 

europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z 

systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te 

normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca 

w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 

P.z.p, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub 

funkcjonalności określone przez zamawiającego. 

3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

Lp. KRYTERIUM RANGA 

1. Cena – 60 % 

2. Gwarancja  40% 

4. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 
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4.1. Wartość punktowa ceny jest obliczona wg wzoru: 

Lp1 = Cn/Cof x 60% x 100 

Gdzie: 

Lp1 - wartość punktowa ceny 

Cn - najniższa proponowana cena 

Cof - cena oferty ocenianej 

4.2. Wartość punktowa kryterium gwarancja – 40% 

Obliczona według poniższego wzoru: 

  Go – G min 

G = ------------------------------------ x 40 pkt 

  G max – G min 

gdzie: 

G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja 

G max – gwarancja maksymalna 

G min – gwarancja minimalna 

G o – gwarancja oferty ocenianej 

 

UWAGA: 

• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). 

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z 

zasadą 1 rok = 12 miesięcy. 

• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i 

zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 

wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

jako niezgodną z SIWZ. 

• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia 

uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy 

niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w 

umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna 

liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.   

5. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione 

w pkt. 4, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
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* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) prawo zamówień publicznych. 

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ. 

* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. W przypadku o którym mowa w rozdziale XIV pkt. 1.5 SIWZ, Zamawiający w celu oceny oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

XVII. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 

określony w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ważną nie 

podlegającą odrzuceniu ofertę. 

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 

oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z określoną w formularzu ofertowym kwotą brutto za wykonanie 

zamówienia przy obowiązujących w chwili podpisywania umowy wysokościach podatku od towaru i 

usług. 

5. Warunki zmiany umowy. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

a)   zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub wartości umowy – w sytuacji gdy zmiana ta wynika z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b)   zmiany stosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń, na inne, o parametrach nie gorszych 

niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ i 
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niniejszej umowie – w sytuacji wycofania materiałów i urządzeń z produkcji przez producenta, bez 

zmiany wartości umowy; 

d)   zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

- z powodu warunków atmosferycznych nie jest możliwe prowadzenie prac – o czas w jakim wyłączone 

jest prowadzenie tych prac; 

- wstrzymanie realizacji prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i osób z pomocą których realizuje 

niniejszą umowę; 

- siły wyższej;  

3.  Okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog, w oparciu o który Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany postanowień umowy. Okoliczności te nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie 10% ceny całkowitej podanej w wybranej ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązanie pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielonych 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. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zastanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu umowy 

i wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniem umowy oraz przepisami 

powszechnie obowiązującymi. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 

zabezpieczenie  należytego wykonania umowy. 

 

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

 

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ustawy Pzp. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 
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b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. 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. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 p.z.p., 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. 

3. 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. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. 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, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 6 niniejszego rozdziału specyfikacji 

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. 
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8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. 

 

Załączniki: 

1. Wzór umowy. 

2. Formularz ofertowy. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

5. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. Wykaz robót budowlanych. 

7. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby 

realizacji zamówienia (w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu). 

8. Dokumentacja – przedmiar, przekrój, mapa. 

 


