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           SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- dalej zwana „SIWZ” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - 

jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku 

obcym.  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Gmina Nowogrodziec,  ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec,  

NIP 612-16-36-266,    REGON  230821581,  

Tel.: 75 738 06 60; Fax.: 75 731 64 16 

e-mail: urzad@nowogrodziec.pl;  www.nowogrodziec.pl 

2. Nazwa nadana zamówieniu: „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki                      

w Nowogrodźcu”. 

3. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.11.2017 

4. Tryb udzielenia zamówienia:  

Przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury opisanej w  art. 24aa ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

5.1. Opis przedmiotu zamówienia określają: 

a) projekt budowlany, 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

c) przedmiar robót. 

5.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie 

dróg w obrębie ulic Rynek i Kościuszki w Nowogrodźcu obejmujące przebudowę 

nawierzchni drogowych, chodników, placów, zapleczy budynków mieszkalnych, 

urządzenie parkingów, miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

roboty związane z przebudową instalacji deszczowej oraz roboty w zakresie instalacji i 

urządzeń elektrycznych. Ponadto przedmiotem zamówienia jest przebudowa zjazdów i 

skrzyżowań dróg wojewódzkich w obrębie ulic Rynek i ul. Kościuszki. 

5.3.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 

1) Roboty rozbiórkowe. 

2) Roboty ziemne. 

3) Konstrukcja placu wokół ratusza z bruku klinkierowego. 

mailto:urzad@nowogrodziec.pl
http://www.nowogrodziec.pl/
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4) Odwodnienie liniowe – koryta klinkierowe. 

5) Konstrukcja wokół budynku ratusza z płyt. 

6) Konstrukcja chodnika z płytek klinkierowych – bruk klinkierowy. 

7) Konstrukcja chodnika z płytek betonowych (zaplecza). 

8) Konstrukcja jezdni z kostki cięto - łupanej. 

9) Konstrukcja jezdni z kostki łupanej (zaplecze). 

10) Konstrukcja parkingów z płyt betonowych. 

11) Konstrukcja parkingów z kostki klinkierowej (rynek). 

12) Krawężniki i obrzeża. 

13) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome. 

14) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe. 

15) Skrzyżowania i zjazdy w obrębie dróg wojewódzkich. 

16) Instalacje elektryczne. 

17) Instalacje sanitarne. 

5.4. Odcień zastosowanej kostki klinkierowej i płytki klinkierowej musi być zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

5.5. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy realizacji 

przedmiotu zamówienia ze względu na liczne występowanie sieci podziemnych. 

5.6. Zamawiający informuje, że właściciele istniejących podziemnych sieci wyrazili chęć ich 

modernizacji podczas prowadzenia robót przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wszystkie prace prowadzone przez właścicieli sieci 

przeprowadzone zostaną w porozumieniu z wybranym Wykonawcą robót. Wykonawca 

zobowiązany będzie umożliwić właścicielom sieci realizację zaplanowanych robót. 

5.7. Wykonawca powinien organizować pracę w taki sposób aby umożliwić nieuciążliwy 

dostęp do obiektów użyteczności publicznej i mieszkań. 

5.8. Prowadzone roboty powinny zostać zabezpieczone w taki sposób, aby nie stwarzały 

zagrożenia osobom trzecim. 

5.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz pozostała dokumentacja zamówienia: 

warunki geotechniczne, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót. Dokumenty 

powyższe są załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.10. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w przedmiarach robót czy 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozumieć 

jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 
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5.11. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, 

mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard 

techniczny i jakościowy.  

5.12. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych 

równoważnych wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń, 

zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem: 

1) zastosowania wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń o 

parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane lub 

materiały budowlane lub urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej lub                  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót, 

2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane lub materiały budowlane lub 

urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W takiej 

sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających spełnienie wymagań przez te wyroby budowlane lub materiały 

budowlane lub urządzenia. 

5.13. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych wyrobów budowlanych lub 

materiałów budowlanych lub urządzeń, spoczywa na wykonawcy (zgodnie z art. 30 ust. 

5 ustawy pzp).  

5.14. Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy przywołane normy i przepisy są krajowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia. 

5.15. Informacje zawarte w odpowiedziach udzielanych przez zamawiającego na pytania 

składane przez wykonawców są wiążące i  powinny zostać uwzględnione w cenie 

oferty. 
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5.16. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi projekt 

budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiar służy jako 

dokument pomocniczy.  

5.17. Wykonawca ma prawo do inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed  

złożeniem oferty.  

5.18. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót  do 

wyceny i realizacji należy przyjąć projekt budowlany. Należy uwzględnić wszystkie 

ewentualne roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej i SIWZ, a konieczne do 

wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące 

przepisy prawa. 

5.19. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

5.20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.22.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5.23.  Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

5.24.  Wykonawca w ofercie wskazuje ilość miesięcy, na którą udzieli Zamawiającemu 

gwarancji jakości. Oferowany okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. 

Oferowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 48 

miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.  

5.25. Gwarancja jakości jest zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym 

utrzymanie jakości przedmiotu umowy przez określony czas po odbiorze zadania. 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na czas, w którym to podejmie się naprawy lub 

wymiany elementów będących przedmiotem umowy. 

5.26. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

następujące czynności:  

a) roboty montażowe kanalizacji deszczowej, 

b) podłączenie rur spustowych, 

c) roboty montażowe sieci wodociągowej, 
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d) konstrukcje chodników, jezdni i parkingów z płytek klinkierowych, betonowych, z 

kostki cięto-łupanej, łupanej i klinkierowej. 

5.27. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób 

wykonujących funkcję kierownika budowy/robót oraz dostawców materiałów.  

5.28. W celu udokumentowania zatrudnienia osób w oparciu o umowę o prace, wykonawca 

odpowiednio podwykonawca, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym               

w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.26 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
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osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5.29. Zamawiający może przeprowadzić kontrolę w zakresie spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, na każdym etapie realizacji  prac. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełnienia 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia  kontroli w miejscu wykonywania prac. 

5.30. W sytuacji gdy zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia 

personelu, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje 

Pracy. 

5.31. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

spowoduje obciążenie wykonawcy karami określonymi we wzorze umowy.  

5.32. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, niezwłocznie 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 

przedmiot umowy, sporządzony według załącznika nr 9 do SIWZ. 

5.33. Niezłożenie przez Wykonawcę Harmonogramu rzeczowo-finansowego, pomimo 

wezwania ze strony Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odmowy podpisania 

przez Zamawiającego umowy z Wykonawca z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

5.34. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał kolejność, w jakiej 

wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 

terminy wykonywania oraz rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 

przedmiot umowy, cenę netto, brutto oraz wysokość podatku VAT za poszczególne 

transze. Zamawiający wymaga aby w 2017 roku wykonane zostało minimum  20% 

zakresu prac dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Za niewykonanie minimalnego 

zakresu prac w 2017 roku, wymaganego przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

zamawiającemu kary określone w umowie. 

5.35. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo –finansowym 

wszystkie ograniczenia określone przez Zamawiającego wynikające z obowiązujących 
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planów finansowych tj.: 

a) Wartość brutto faktury VAT  w roku 2017 nie może być niższa niż 20 % wartości 

umowy oraz nie może być wyższa niż kwota limitu budżetowego Gminy 

Nowogrodziec w roku 2017 tj.: 1 200 000,00 zł brutto. 

b) Łączna wartość brutto faktur w 2018 roku nie może być wyższa niż kwota limitu 

budżetowego Gminy Nowogrodziec w roku 2018 tj.: 1 800 000,00 zł brutto. 

c) W 2019 roku realizowane będą dwie płatności. Pierwsza płatność będzie 

realizowana nie wcześniej niż po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego 

zadania przez Zamawiajacego. Prawo do ostatniej płatności obejmującej 5 % 

wynagrodzenia umownego, Wykonawca nabywa po pozytywnym odbiorze zadania 

przez Wojewódzką Służbę Ochrony Zabytków.  

Kwoty limitów przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w danym roku 

budżetowym określonych w umowie i harmonogramie rzeczowo -finansowym, mogą 

ulec zmianie w przypadku dysponowania wolnymi środkami finansowymi przez 

Zamawiającego. 

5.36. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, 

dokumentacji projektowej lub umowie.  

5.37. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez zamawiającego uwag.  

5.38. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będzie sporządzony w sposób czytelny i 

złożony w wersji papierowej według załącznika nr 9 do SIWZ. 

5.39. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia Harmonogramu do 

zatwierdzenia, będą uważane przez strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego.  

5.40. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia podpisania umowy przez strony. 

5.41. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na uzasadniony 

wniosek każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 



 

9 

 

poszczególnych etapów robót, wysokości transz, pod warunkiem zatwierdzenia 

aktualizacji przez Strony umowy. 

5.42. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron z dniem podpisania 

stosownego aneksu do umowy. 

5.43. Harmonogram rzeczowo –finansowy ma na celu ułatwienie przygotowania inwestycji i 

zaplanowanie jej finansowania. W oparciu o Harmonogram oraz inne dokumenty 

opisane w dalszej części SIWZ oraz umowie, dokonywane będą zapłaty faktur 

częściowych za wykonanie wyodrębnionych robót. Harmonogram nie stanowi części 

oferty. 

5.44. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia poszczególnych robót, wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 

dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne 

istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonawca na żądanie 

zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 

zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

5.45. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 

finansowych wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót                 

w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo -finansowym.  

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Termin wykonania zamówienia. 

31.12.2018r.  

6.1. Zamawiający informuje, że w dniach od 04 do 06 sierpnia 2017r. odbywają się dni 

Gminy Nowogrodziec, w związku z tym nie ma możliwości rozpoczęcia prac do dnia 

7 sierpnia 2017r. na następujących działkach: 251/6, 251/76, 251/75, 251/4, 251/52, 

251/66, 251/64 obręb 4 Nowogrodziec. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.  

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

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5 

pkt. 1 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

7.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

8. Określenie warunków udziału w postępowaniu.  

8.1 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji 

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.  

8.2 Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej 

lub finansowej, jeżeli wykaże, że: 

a) posiada wskaźnik bieżącej płynności finansowej za ostatni rok obrotowy, a jeżeli 

okres działalności jest krótszy, za ten okres, na poziomie nie mniejszym niż 1,2. 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej należy obliczyć w następujący sposób: 

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące, gdzie aktywa bieżące = aktywa obrotowe -

należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy ( od 

jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek) a zobowiązania bieżące = 

zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie 

wymagalności powyżej 12 miesięcy ( od jednostek powiązanych i od pozostałych 

jednostek) + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe ( na świadczenia 

emerytalne i podobne oraz pozostałe + rozliczenia międzyokresowe 

krótkoterminowe. 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. 
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8.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji, zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej: 

 jedną robotę budowlaną polegającą na ułożeniu nawierzchni z kostki  granitowej 

lub betonowej lub klinkierowej o powierzchni nie mniejszej niż 7000 m
2 
;  

 jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o 

wartości brutto nie mniejszej niż 350 000,00zł;  

  jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu nawierzchni na terenie 

objętym ochroną konserwatorską, na wykonanie której wymagane było 

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót na zabytku. 

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: 

 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi  w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z 

ustawą Prawo budowlane, posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu 

przynajmniej 2 robotami drogowymi w zakresie budowy lub przebudowy dróg, 

w tym jednej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00zł brutto, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiadającym doświadczenie 

zawodowe przy kierowaniu przynajmniej 1 robotą budowlaną na obiekcie lub 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

Zamawiający dopuszcza pełnienie powyżej wskazanych funkcji przez jedną osobę pod 

warunkiem spełnienia wymagań opisanych powyżej. 

 Kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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8.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8.5 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów dotyczących 

doświadczenia, kwalifikacji zawodowych jeżeli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do których zdolności te są wymagane.  

8.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi      

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

8.7 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt.1 i 8 Pzp.  

8.8 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają                     

w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 
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8.9 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8.10 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 8.2. oraz 8.3. SIWZ. 

8.11 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-

23 ustawy. Wstępna ocena czy wykonawca podlega wykluczeniu czy nie podlega 

wykluczeniu, dokonywana będzie na podstawie wstępnego oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

8.12 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia   

zamawiający wyklucza również wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. 2015. 1513, 

1830 i 1844 oraz z 2016. 615, 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U.2015. 

233, 1166, 1259 i 1844 ze zmianami oraz t. j. Dz. U.  2016. 615, 1574 ze zmianami);  

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa            

w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.1.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 SIWZ. 

9.2.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej zamawiający żąda od wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej: 

a) sprawozdania finansowego albo jego części tzn. bilans, w przypadku gdy 

sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z 

opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających  roczny przychód netto za ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres oraz dokumentów zawierających 

informacje finansowe na podstawie których określony został wskaźnik bieżącej 

płynności finansowej liczony w następujący sposób: aktywa bieżące / zobowiązania 

bieżące, za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, 

np.: uproszczony bilans. Zamawiający ustali wartość aktywów bieżących pomniejszając 

wartość aktywów obrotowych o należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 

powyżej 12 miesięcy ( od jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek). 

Zamawiający ustali wartość zobowiązań bieżących pomniejszając wartość zobowiązań 

krótkoterminowych o zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 

powyżej 12 miesięcy ( od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek) 

powiększając ją o rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe ( na świadczenia 

emerytalne i podobne oraz pozostałe) oraz rozliczenia międzyokresowe 

krótkoterminowe.  

b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. 

9.3.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć 
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inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

9.4.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej: 

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

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ.  

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych 

uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnego do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

      Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. 2014. 

1278 ze zmianami) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016. 290 ze zmianami) zamawiający uznaje 

również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 
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r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2016. 65 ze zmianami).  

9.5.W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym                   

w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2016. 1725 ze 

zmianami) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych                                               

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu 

uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub                          

w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione                

w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2 -6 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

9.6.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone 

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9.7.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                         

w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt. 

1 Pzp; 
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3)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5)  oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać 

wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna 

uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby 

składać przedmiotowe oświadczenie. 

6)  Oświadczenie wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 SIWZ. 

9.8. Dokumenty o których mowa w pkt. 9.7. ust 1-4 na wezwanie zamawiającego 

przekazuje wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Oświadczenie, o 

którym mowa w pkt. 9.7. ust. 5 wszyscy wykonawcy przekazują zamawiającemu,                 

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących 

kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i 

pozostałych informacji z otwarcia ofert wymaganych przepisami pzp. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
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innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi 

Załącznik nr 5 do SIWZ. 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.7. ust. 6 wykonawca przekazuje 

zamawiającemu wraz z ofertą. 

9.9.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7.: 

9.9.1. ust. 1- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,                 

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14,21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy pzp; 

9.9.2. ust. 2- 4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.10. Dokument, o którym mowa w pkt. 9.7. ust. 1-2 i 9.9.1 oraz 9.9.2.lit. b SIWZ, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem tego terminu. Dokument, 

o którym mowa w pkt. 9.7. ust 3-4 i pkt.9.9.2 lit. a SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

9.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 9.9. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 

9.10. SIWZ stosuje się odpowiednio. 

9.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

9.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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.  

9.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

9.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów określonych w pkt. 9.7. ust. 1-4 SIWZ. 

9.16. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zamawiający może żądać od 

wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 9.7. ust.1-4 SIWZ, 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

10.1. Do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawca dołącza: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3, 4 do SIWZ; 

2) jeżeli wykonawca przy realizacji zadania będzie korzystał z zasobów podmiotów 

trzecich, składa wraz z ofertą  - Pisemne zobowiązanie  podmiotu trzeciego do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia. Wzór 

zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

3) jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa oryginał pełnomocnictwa do 

podpisania oferty; 

4) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

10.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,                         

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.1. ust. 1 

SIWZ.  

10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa pkt. 10.1. ust. 1 SIWZ.  – jeżeli posiada na etapie ofertowania informacje 

niezbędne do złożenia oświadczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w pkt. 9.7. ust 1-3  i 9.9. SIWZ, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

10.6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt. 9.7 ust 1-4 i 9.9. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. Informację te należy umieścić w oświadczeniu o ile są znane na 

etapie ofertowania - zał. nr 3 do SIWZ. 

10.8. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                

w postępowaniu. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert                    

w celu ustalenia, czy złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 Pzp, a następnie dokona oceny ofert w oparciu o opis kryteriów oraz ich 

wagi i sposobu oceny ofert, określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający na podstawie art. 26 ust.2 Pzp 

przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty 

budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

10.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą 

budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

10.10.  Wszystkie oświadczenia składane w celu wykazania spełnienia warunków udziału   

w postępowaniu i potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  dotyczące wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz 

dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. 

10.11. Wszystkie dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.10  SIWZ, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.12. 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.  
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10.13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej poprzez 

złożenie podpisu, parafki osoby upoważnionej z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” 

lub  „za zgodność”. W przypadku dokumentu wielostronicowego lub dwustronnego 

należy poświadczyć każdą stronę. 

10.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 

co do jej prawdziwości. 

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

polski.  

10.16. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.1.ust. 1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                                   

w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień                

w terminie przez siebie wskazanym. 

10.17. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym. 

10.18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych                 

w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie. 

10.20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału                             
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w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

11. Wymagania dotyczące wadium. 

11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł. 

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których 

mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu – wnoszone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  

11.4.  Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwoty określonej w gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, jeżeli: 

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowoduje brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone                         

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:                                  
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02 1090 1939 0000 0005 1604 5112.  Kopie polecenia przelewu lub wydruk z 

przelewu elektronicznego należy  złożyć wraz z ofertą.  

11.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą 

wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

11.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wykonawca składa wraz z 

ofertą. 

11.8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych 

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy:                        

ZP. 271.11.2017 pn.: Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki                           

w Nowogrodźcu. 

11.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp.  Zmiana formy wadium musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

11.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wymaga formy pisemnej. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

12.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. 2016. 

1113 ze zm., t. j. Dz. U. 2015. 1830 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( z wyłączeniem oferty wraz z 

załącznikami, której składanie możliwie jest tylko w formie pisemnej)   

12.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia 

otrzymania korespondencji przez wykonawcę Zamawiający przyjmuje, że dokument 

wysłany przez zamawiającego na nr faxu bądź e-mail podany przez wykonawcę został 

mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
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12.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 

będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

12.4. Zapytania w sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu 

zamówienia, można przesyłać na adres e-mail urzad@nowogrodziec.pl lub fax nr: 

75 731 64 16 

12.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

13. Termin związania ofertą. 

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

wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2. 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.  

13.3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca 

nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

14.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

14.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z 

języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

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

polski.  

14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

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

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

z którego wynikało będzie upoważnienie do podpisywania oferty i innych oświadczeń i 

dokumentów w imieniu wykonawcy. 

14.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

14.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 

mailto:urzad@nowogrodziec.pl
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przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 

błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

14.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

14.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  

14.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub 

inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na „Rewitalizacja płyty ul. Rynek i 

ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”.  Oznaczenie sprawy: ZP.271.11.2017.  Nie 

otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

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

ofertę.  

14.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza                                       

w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”. Oznaczenie 

sprawy: ZP.271.11.2017 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

14.15. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

14.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na 

„Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”. Oznaczenie 

sprawy: ZP.271.11.2017  Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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14.17. Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy. 

14.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                                       

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku 

wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą 

„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy 

(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

15.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1,                             

59-730 Nowogrodziec, pok. 11 - Punkt Obsługi Interesanta. Urząd otwarty jest  od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 

b) termin składania ofert: do dnia 07.06.2017r. do godz. 09:00 

15.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a)  miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1,                              

59-730   Nowogrodziec,  pok. Sala ślubów na parterze; 

b)  termin otwarcia ofert: w dniu   07.06.2017r. o godz. 09:30 

15.3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a 

wykonawca na swoją prośbę otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o 

terminie jej złożenia. 

15.4. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  
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15.5. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.  

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

16.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i wobec tego winna zawierać wszystkie przewidywane 

koszty wszystkich robót ujętych w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w założeniach zawartych                                  

w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia  wpływających na cenę wraz z 

wartością materiałów i urządzeń. Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie roboty 

wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do 

realizacji kompletnego zamówienia. Oznacza to, że wybrany Wykonawca nie może 

powoływać się na pominięcia  w przedmiarach robót w celu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, gdyż przedmiary są elementem pomocniczym. 

16.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty wykonania zamówienia,                         

w szczególności wymagane podatki, opłaty oraz koszty uzyskania wymaganych 

przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, licencji, atestów i innych 

dokumentów niezbędnych do eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganych 

przez obowiązujące przepisy. 

16.3. Wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności 

przy prowadzeniu robót, w tym w szczególności wzrost cen materiałów i usług                        

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także wszelkie roboty i wydatki dodatkowe 

bądź inne, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy 

nie, które albo są nieodzowne w celu wykonywania i ukończenia robót, albo mogą 

przypadkiem stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub 

nieprzewidzianych okoliczności przed ukończeniem robót.  

16.4. Cenę oferty w złotych ustalić należy na podstawie projektu budowlanego z 

jednoczesnym uwzględnieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz mając na uwadze założenia zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wpływające na cenę oraz wyjaśnienia Zamawiającego 

udzielane na piśmie Wykonawcom, w związku z ich zapytaniami i wątpliwościami, co 

do przedmiaru robót. 

16.5. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

16.6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie 

PLN. 
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16.7. Sposób rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą został zawarty we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz harmonogramie rzeczowo - 

finansowym. 

16.8. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie 

zamówienia na roboty budowlane to 5%. 

16.9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

16.10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

16.11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest 

złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys, na podstawie którego 

sporządzono ofertę, z wyszczególnieniem zastosowanych składników cenotwórczych. 

Przedłożenie kosztorysu będzie miało charakter pomocniczy i charakter informacyjny. 

Kosztorys będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy                         

w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie 

dotyczącym przedmiotu umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonywania części 

przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia konieczności ustalenia 

wartości robót zamiennych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,     

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

17.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Przy 

dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosować będzie kryteria: 

 

Nazwa kryterium Waga  

Cena ( C) 60% 

Okres gwarancji jakości (OG) 40% 
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Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób: 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

PROCENTOWE 

KRYTERIUM 

MAKSYMALNA ILOŚĆ 

PUNKTÓW JAKIE 

MOŻE OTRZYMAĆ 

OFERTA ZA DANE 

KRYTERIUM 

Cena ( C) 60% 60pkt 

Okres gwarancji 

jakości (OG)  

40% 40pkt 

RAZEM 100% 100pkt 

 

17.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

17.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a 

następnej zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                 

w postępowaniu . 

17.4. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

a) kryterium „Cena”: 

znaczenie kryterium - 60 pkt. 

opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

KC = (Cmin / C) x 100 x 60%  

gdzie: 

KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty; 

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną; 

C - cena w ofercie ocenianej;  

Ocenie podlega cena brutto wskazana przez wykonawcę w formularzu oferty.                       

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku, ilość punktów wynikającą z powyższego  działania. 

b) kryterium „Okres gwarancji jakości”: 

znaczenie kryterium – 40 pkt. 

opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji jakości”:  

KOG = (OG / OGmax) x 100 x 40 % 

gdzie: 

           KOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji jakości” ocenianej 

oferty, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; 

OG - okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej;  

OGmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego; 
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Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach w liczbach całkowitych                             

w formularzu oferty.  

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy .  

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 60 

miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. 

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 48 

miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 

Pzp. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego.  

17.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

17.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty             

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę na warunkach określonych                     

w projekcie umowy będącym integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w ofercie. 

18.2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

3) kosztorys, na podstawie którego sporządzono ofertę, z wyszczególnieniem 

zastosowanych składników cenotwórczych, 

4) Harmonogram rzeczowo –finansowy, który powinien być złożony w terminie 

umożliwiającym jego zatwierdzenie przed podpisaniem umowy, 

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Kierownika 

budowy/kierowników robót uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie spełniających wymagania opisane przepisami prawa, w 

tym zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, 

6) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                 

w wysokości 9% wynagrodzenia ofertowego. 
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19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

19.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 9 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

19.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 02 1090 1939 0000 0005 16045112. 

Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 

tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 

rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub                     

w kilku następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu – wpłacane przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, z tym zastrzeżeniem, że uprawnienie z tytułu 

gwarancji nie może być uzależnione od złożenia roszczenia ze strony zamawiającego za 

pośrednictwem podmiotu trzeciego nie powiązanego z ubezpieczycielem, 

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości ( t. j. Dz. U. 2016.359  z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w pkt. 19.3. lit. b 

- e SIWZ wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

zabezpieczenia w tych formach. 

19.4. Z Zastrzeżeniem pkt. 19.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 

19.3. lit. b - e SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 

zamawiającego kwoty stanowiącej 9% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez wykonawcę (zobowiązanego) w sprawie ZP.271.11.2017 „Rewitalizacja płyty ul. 
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Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”. Zamawiający zwraca zabezpieczenie                   

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 

należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 

19.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 19.3. lit. b - e SIWZ musi 

wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

19.6. Kwota, o której mowa w pkt. 19.5. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

19.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

19.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.3. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

19.10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzone zabezpieczenia przez potrącenie z 

należności za częściowe wykonane roboty budowlane. 

19.11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane. 

19.12. 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 Pzp.  

20. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

21.1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp przysługuje 

odwołanie. Tryb wniesienia odwołania musi być zgodny z ustawą  prawo zamówień 

publicznych. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.2. W zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g 

Pzp. 

22. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 Pzp. 

22.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 Pzp. 

23. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

23.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

zgodnych z przepisami art. 144 ustawy pzp. Zakres zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określa 

wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 

24. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia - Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w tym zakresie. 

25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

25.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

25.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 

przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ( załącznik nr 3 do SIWZ                

w części dotyczącej podwykonawcy) ustawy pzp lub oświadczenia lub dokumenty 
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potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy określone przez 

zamawiającego w SIWZ. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego podwykonawcę lub zrezygnować z  powierzenia wykonywania części zamówienia 

podwykonawcy. 

25.3.  Przepisy ust. 25.2 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.  

25.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ. 

25.5. Zamawiający zastrzega, że kopie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy materiałów lub usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o 

których mowa w art.143b ust.8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, nie podlegają 

obowiązkowi ich przedłożenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem punktu 25.6. 

25.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów lub 

usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wartości większej niż 50.000,00 

zł, w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

26. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane do kontaktu z osobami zaangażowanymi 

w realizację roboty budowlanej, upoważnionymi do kontaktu z zamawiającym. 

27. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty,  

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy, 

Załącznik nr 3, 4 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

Pzp,  

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór wykazu robót, 
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Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór wykazu osób skierowanych do kierowania robotami 

budowlanymi, 

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór Harmonogramu rzeczowo –finansowego, 

Załącznik nr 10 do SIWZ - projekt budowlany, 

Załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar robót 

Załącznik nr 12 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

         

        Burmistrz Nowogrodźca 

        Robert Marek Relich 


