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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Gmina Gnojnik 

 Gnojnik 363  

 32-864 Gnojnik 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska. 

Wspólny Słownik Zamówień:  

45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45231400-9 – budowa linii elektroenergetycznych 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska 

zgodnie z przedmiarami robót oraz dokumentacją techniczną i projektową. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w opisach technicznych 

projektów budowlanych oraz przedmiarach robót. 

Należy wybrać te elementy z dokumentacji technicznej, które wynikają z przedmiarów 

robót. 

Wykonawca udzieli 60 miesięcy bezwarunkowej gwarancji na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3. Miejsce realizacji: Gnojnik, Zawada Uszewska - Gmina Gnojnik 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIA-

JĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)  

4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity 

(Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. w wysokości nie większej niż 50% wartości 

przedmiotowego zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2014-10-31. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniu. 

2 Wiedza i doświadczenie 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 

jedną robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu jednorazowo  

(w jednym kontrakcie, z jednym zamawiającym): 

 chodników z kanalizacją deszczową o powierzchni nie mniejszej niż 

800 m
2
 oraz 

 kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 400 mb. 

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  

do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego 

oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(wg załącznika do SIWZ), wykazu wykonanych robót budowlanych  

(wg załącznika do SIWZ) oraz dokumentów potwierdzających, że roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób 

potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia  

o spełnieniu warunku, wykazu wykonanych robót oraz dokumentów 

potwierdzających wykonanie robót, spowoduje wykluczenie z postępowania. 

3 Potencjał techniczny 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu  

o informacje zawarte w oświadczeniu. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska 

 

 

System ProPublico © Datacomp Strona: 4/20 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca udokumentuje dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych (kierowania robotami) w budownictwie w branży budowy 

chodników, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych 

(kierowania robotami) w budownictwie w branży elektrycznej oraz 

przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze do 

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych (kierowania robotami) w 

budownictwie w branży sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia  

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika  

do SIWZ), Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia (wg załącznika do SIWZ) oraz oświadczenia potwierdzającego 

posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi 

przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia  

w specjalności instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (wg załącznika  

do SIWZ).Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia 

tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu warunku, wykazu 

osób oraz oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień 

budowlanych spowoduje wykluczenie z postępowania 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia  

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg załącznika do 

SIWZ), oraz dokumentów potwierdzających, że oferent jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 

spełnienia tego warunku tj. braku złożenia oświadczenia o spełnieniu 

warunku, wykazu wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających 

wykonanie robót, spowoduje wykluczenie z postępowania.   

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt 6.4. 
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6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH 

DOKUMENTÓW 

 

7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), 

należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

2 Wykaz robót budowlanych 

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

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

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną 

robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu jednorazowo  

(w jednym kontrakcie, z jednym zamawiającym) chodników z kanalizacją 

deszczową o powierzchni nie mniejszej niż 800 m
2
 oraz przynajmniej 400 mb 

kanalizacji sanitarnej. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 
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4 

 

Wykaz osób 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie 

od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  

dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez  

nie czynności. 

Wykonawca udokumentuje dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych (kierowania robotami) w budownictwie w branży budowy 

chodników, przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane 

wykonawcze do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych (kierowania 

robotami) w budownictwie w branży elektrycznej oraz przynajmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych (kierowania robotami) w budownictwie w 

branży kanalizacji sanitarnej. 

5 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

6 Opłacona Polisa 

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy 

przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 

się o zamówienie 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono 

wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

7.4. Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oferta wykonawcy 

Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru oferty załączonej do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2 Kosztorys ofertowy 

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót załączonych 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 

dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

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

polski. 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

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

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

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

wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2014-07-10. 

8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpatrywania. 

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

o którym mowa w pkt 8.1. 

8.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 

a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

8.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi 

się z zachowaniem formy pisemnej. 

8.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
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8.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie 

może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.). 

8.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Urząd Gminy Gnojnik 

32-864 Gnojnik 363 

tel/fax 14 68 69 600 

sekretariat@gnojnik.pl 

8.11. w zakresie formalnym i merytorycznym oraz merytorycznym osobami upoważnionymi  

do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Leszek Ząbkowski -   tel.: (014) 68 69 600 wew. 27  

 

8.12. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000.00 PLN (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN). 

8.13. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-07-17 do godz. 08:50. 

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

8.15. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w 

Brzesku o/Gnojnik 10 94530009 0020 0200 0039 0008; 

8.16. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

8.17. gwarancjach bankowych; 

8.18. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

8.20. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

8.21. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

8.22. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

8.23. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
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8.24. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

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

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

8.26. Jeżeli wadium wniesiono 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. 

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

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 

nieleżących po jego stronie.  

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

została wybrana: 

8.29. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  

8.30. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

8.31. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3. 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. Odmowa 

wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

10.3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
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10.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w 

postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

10.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co 

najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią 

imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie 

ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w 

skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie. 

10.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

10.10. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

10.11. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i 

oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kompleksowa odnowa 

wsi Gnojnik i Zawada Uszewska "NIE OTWIERAĆ przed: 2014-07-17 godz. 09:00”. Na 

wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie 

otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

10.13.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego 

terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 

oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10.14.  Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, 

część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej 

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6, Sekretariat, I piętro do 

dnia 2014-07-17 do godz. 08:50. 
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11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-07-17 o godz. 09:00, w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 17, sala narad, II piętro. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

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

płatności zawartych w ofertach. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Zamawiający za podstawę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie niniejszego 

przedmiotu zamówienia przyjmuje cenę w oparciu o kosztorysy powykonawcze. 

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 

12.3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym: 

 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

 roboty budowlano-montażowe, 

 roboty elektryczne, 

 obsługę geodezyjną, 

12.4. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia wynikające z przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. W cenie oferty 

należy ponadto uwzględnić wszystkie te koszty, które Wykonawca będzie ponosił 

bezpośrednio z tytułu: 

a) urządzenia zaplecza budowy; 

b) wykonanie oznakowania terenu budowy; 

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

f) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

g) oraz inne koszty i opłaty wynikające z potrzeby realizacji zamówienia objętego 

niniejszym zamówieniem. 

12.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

12.6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz po 

ewentualnym wyborze jako wykonawca robót. 

12.7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

12.8. Cena oferty musi być przez Wykonawcę udokumentowana załączonym do oferty 

kosztorysem ofertowym opracowanym na podstawie wszystkich przedmiarów robót 

dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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12.9. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH w zapisie liczbowym i słownie 

(podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty). Zaokrąglenia cen 

w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra 

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 

Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po 

przecinku nie ulegnie zmianie. 

12.10. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 

określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.11. Określona przez Wykonawcę cena musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania Zamówienia tj. m.in. wszystkie koszty wynikające z wykonania czynności 

szczegółowo określonych w SIWZ oraz załącznikach, ewentualne bonifikaty, zniżki, 

upusty oraz koszt innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, z 

uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tak, aby zapewnić realizację przedmiotu 

Zamówienia na warunkach i zasadach określonych w SIWZ. 

12.12. Podane w dokumentacji projektowej w opisach nazwy własne nie mają na celu 

naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a 

mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych 

zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem 

spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i użytkowego. 

12.13. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

12.14. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen 

materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

12.15. W cenę należy wkalkulować 60 miesięcy bezwarunkowej gwarancji na wykonane roboty 

branżowe, na urządzenie oraz części eksploatacyjne.   

12.16. Cena oferty powinna zostać określona cyfrowo i słownie. 

12.17. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w złotych polskich. 

12.18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena (koszt) 100 % 

13.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr kryterium Wzór 

1 Cena (koszt) 
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Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 

ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

13.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 

zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 

wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

13.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

13.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

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

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo 

jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone 

na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki 

określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

13.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

13.7. oczywiste omyłki pisarskie, 

13.8. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

13.9. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.12. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
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13.13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13.14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

13.15. jest niezgodna z ustawą; 

13.16. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c. 

13.17. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

13.18. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

13.19. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

13.20. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

13.21. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził  

się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c; 

13.22. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.). 

14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

14.4. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

14.5. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

14.6. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

14.7. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.8. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.gnojnik.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 
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14.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z 

późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie 

możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 

wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.). 

15.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

15.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

15.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10 % ceny ofertowej. 

16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

16.3. pieniądzu; 

16.4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

16.5. gwarancjach bankowych; 

16.6. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

16.7. 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. 
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16.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

16.10. 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, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

16.11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 17.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

16.12. 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. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jest zwracana nie później niż 

w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 

17.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

17.2. Dopuszcza się następujące zmiany w treści umowy: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na 

etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: 

a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót 

objętych umowa podstawową, b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c) 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, 

utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 

2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same 

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 
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3) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert 

lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, 

4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 

jednoznacznej interpretacji, 

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub etapowania prac, w zależności od 

posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w planie finansowym na 2014r. lub w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o 

ograniczony zakres prac, 

6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o 

kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 

7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 

specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

9) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, 

c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

d) wad dokumentacji projektowej, 

e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy 

zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w 

żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w 

§ 5 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia 
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projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub 

nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. 

Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Dopuszczalne są 

wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 

postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie 

ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - 

organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby 

Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych 

identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą 

obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.). 

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

18.4. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

18.5. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

18.6. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

18.7. odrzucenia oferty odwołującego. 

18.8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

18.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

18.10. 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 za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.). 

18.11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
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przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

18.12. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

18.13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

zamieszkania Zamawiającego. 

18.15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

19. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

19.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

20. POZOSTAŁE INFORMACJE 

20.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków 

2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3 Wzór oferty na roboty budowlane wraz z zestawieniem cen ryczałtowych 

4 Wzór wykazu robót 

5 Wzór wykazu osób 

6 Wzór umowy 

7 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach 

 


