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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Gnojnik 
Gnojnik 363  
32-864 Gnojnik 
1 4 – 68 69 600 
sekretariat@gnojnik.pl 
www.gnojnik.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych 
opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów 
atmosferycznych w 2014 roku. 

Temat: Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów 
atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów 
atmosferycznych w 2014 roku  

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

Opis: Odbudowa drogi gminnej "Nad Plebanie" 250425 K nr dz. ewid. 520/6, 
563/6, 570/2, 571/2, 572/2 w miejscowości Gosprzydowa w ok. 0+000 - 0+500, 

zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

3.4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji 
zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących czynności techniczno – formalne 
związane z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym prowadzenie podstawowego rachunku 
bankowego, obliczanie należnych odsetek. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

mailto:sekretariat@gnojnik.pl
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest przedkładać na każde 
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazany poniżej dowód 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia tj.: 

1) 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; 

2) w przypadku gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do przestrzegania 
prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w umowie. 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 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane 
są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić 
do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ppkt 1 – 4, które umożliwiają 
Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę. 

3.7. Miejsce realizacji: Gosprzydowa. 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 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: 2017-11-30. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
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6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
dotyczące: 

Lp. Warunki  

1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia 
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 
 

3 Zdolności technicznej lub zawodowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną tożsamą 
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł w zakresie 
budowy, odbudowy, rozbudowy dróg o nawierzchni betonowej. 

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 

6.4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Zobowiązanie (wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) winno być złożone wraz z ofertą. 

6.5. W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania 
warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, 
zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu 
złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 
Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

6.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 
przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
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7.2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wykluczy również z 
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

7.3. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233 z późn. zm.); 

7.4. 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 ust. 1 pkt 15, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłaty tych należności. 

7.5. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5 ustawy Pzp, 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. 

7.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 

7.8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

8.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć: 

Lp. Oświadczenia 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ  

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku  

oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku 

 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 6/20 

 

8.3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 
pisemnej wraz z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej 
SIWZ. 

8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie to składa każdy z wykonawców z osobna. 

8.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

Wykaz robót 

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania  ofert  albo  wniosków  o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu,  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 - załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej jedną 
robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł 
w zakresie budowy, odbudowy, rozbudowy dróg o nawierzchni betonowej. 
 
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie 
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 100 tys. zł. (sto tysięcy złotych). 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:  

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 
inny dokument potwierdzający, 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;  

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;  
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3) odpis 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. 5 pkt 1 ustawy;  

Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt 13 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej 
pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych wówczas Zamawiający 
pobierze go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ ). 

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;  

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 716); 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 
a) Pkt 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 i 21 ustawy; 
b) Pkt 2)- 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- 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, 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) i lit. b) tiret drugi - powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 
ust. 3 pkt 1) lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

3) 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 ust. 3 pkt 1, 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 miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w ust. 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.  

5) Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się. 

6) 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. 

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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8.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, których oferta wspólna 
zostanie najwyżej oceniona są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5 ppkt 1 i 2, przy czym: 

a) dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, 
który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.2 Lp. 1, 

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.5 ppkt 2) składa każdy z nich osobno. 

8.8. 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 w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

8.9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 8.2, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 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 udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

8.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada 
aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub 
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym 
wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub 
dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych  

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

8.11. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń zawierających 
stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.          W 
przypadku przedstawienia przez wykonawcę w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 
informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający 
wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

9.2. Zamawiający wymaga w pkt 11) Formularza oferty wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców. 

9.3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 
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10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku          w 
Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich wykonawców występujących wspólnie ponadto 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Do oferty 

należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden         z nich nie 
może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 
Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 
SIWZ. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełnione oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w pkt 8.2 SIWZ, składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                     o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie      o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 
8.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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 (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

11.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

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 dotyczą każdego z nich. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

11.3. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

11.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.5. Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie, tylko i wyłącznie przekazanie 
skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej. 

11.6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
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11.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

11.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 11.8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 11.8. 

11.11. Celem usprawnienia procedury udzielania wyjaśnień na składane wnioski o wyjaśnienie treści 
SIWZ Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną           w formie 
edytowalnej na adres e-mail: zamowienia@powiat.limanowa.pl  

11.12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 
internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

11.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. 

11.14. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Leszek Ząbkowski -  tel.: 14 68 69 600,  

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

 Paulina Brzyk - tel.: 14 68 69 600, 
 

adres e-mail: sekretariat@gnojnik.pl 
 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy 
00/100 PLN). 

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

pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brzesku 
o/Gnojnik 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008; 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

gwarancjach bankowych; 

gwarancjach ubezpieczeniowych; 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

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

12.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium 
w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

mailto:zamowienia@powiat.limanowa.pl
mailto:sekretariat@gnojnik.pl
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12.5. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego – pokój 6 - sekretariat. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego 
najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty/wniesienia 
wadium można dołączyć do oferty. 

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

12.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 
Zamawiającego.  

12.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.  

12.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

12.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp.  

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

13.3. 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.  

13.4. 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. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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

14.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14.4. 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. 

14.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 
oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
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14.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

14.8. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być 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.  

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

14.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe oświadczenia wymienione w pkt 
8.2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: "Odbudowa dróg gminnych 
po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po 
wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku " NIE OTWIERAĆ przed: 
2017-09-18 godz. 8:50”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, 
aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

14.12. UWAGA: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierska kopertę zewnętrzną należy 
opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem 
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w 
niniejszym punkcie. 

14.13. 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 14.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14.14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 - sekretariat do dnia  
2017-09-18 do godz. 8:50. 

15.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.  

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2017-09-18 o godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój  
nr 17 Sala narad, II piętro. 

15.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
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15.6. 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. 

15.7. 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. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 

16.2. przedmiarami robót do kosztorysu ofertowego, oraz specyfikacją techniczną oraz projektami 
budowlanymi 

16.3. terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje 
mające wpływ na wartość zamówienia. 

16.4. Cena ofertowa ma wynikać z załączonego do oferty wycenionego przedmiaru robót. 

16.5. 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: 

- urządzenia zaplecza budowy; 

- wykonanie oznakowania terenu budowy; 

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

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

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

- oraz inne koszty i opłaty wynikające z potrzeby realizacji zamówienia objętego niniejszym 
zamówieniem.  

16.6. Cena oferty musi być przez Wykonawcę udokumentowana załączonym do oferty kosztorysem 
ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót dołączonego do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

16.7. Cena kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych  
do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

16.8. Cena oferty powinna być podana z dokładnością, do dwóch miejsc po przecinku. 

16.9. Cena brutto będzie brana pod uwagę przez zamawiającego w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Cena brutto oferty będzie traktowana jako ostateczną cenę umowną i 
nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, oraz nie ulega zmianie przez okres ważności oferty 
(związania ofertą) oraz przez okres realizacji zamówienia. 

16.10. Cena oferty powinna zostać określona cyfrowo i słownie. 

16.11. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w złotych polskich. 

16.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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16.13. Przedmiot zamówienia jest realizowany przy udziale środków Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych w latach 
2009, 2010, 2013, 2014 r. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie otrzymania środków 
pieniężnych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ww. programu w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, należność za roboty budowlane będzie 
płatna w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 
otrzymania dotacji przez Zamawiającego. 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

17.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

1 Cena 60 % 

2 Gwarancja 40 % 

 

17.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 17.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów: 

NR KRYTERIUM 

Wzór 

1 C - Cena 

W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie, 
obliczonej zgodnie z pkt 16 otrzyma 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.  

Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikająca z działania:  
 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

2 G - Gwarancja i rękojmia 

W kryterium „Gwarancja” na wykonane roboty budowlane oceniana 

będzie długość okresu gwarancji i rękojmi liczona w miesiącach ponad 

minimum określone na 48 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi 

48 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji i rękojmi krótszego 

niż 48 miesięcy. 

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane należy wpisać 

w Formularzu oferty. 

 

Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać 

maksymalnie 40 pkt. Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o 

36 miesięcy, czyli wykonawca może zaoferować łącznie maksymalnie 84 

- miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 84 miesięcy nie 

będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy 

który zaoferował dodatkowo 36 miesięcy gwarancji. 

 

Gwarancja dodatkowa o 9 miesięcy – 10 pkt. 

Gwarancja dodatkowa o 18 miesięcy – 20 pkt. 
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Gwarancja dodatkowa o 27 miesięcy – 30 pkt. 

Gwarancja dodatkowa o 36 miesięcy – 40 pkt. 

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję w przedziałach innych niż 

określone nr 24 miesiące, Zamawiający przyjmie okres gwarancji 

zadeklarowany przez Wykonawcę natomiast punktacje przyzna jak za 

okres zadeklarowany w niższym przedziale w tym przypadku za 18 

miesięcy.  

 

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium 

(niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego np. brak wskazania okresu 

gwarancji i rękojmi, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako 

deklarowany okres gwarancji i rękojmi zostanie przyjęty okres 48 

miesięcy. 

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej 

przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 

gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 

17.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty (P = C + G, gdzie P - wynik oceny). Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
(maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością przyznanych 
punktów. 

17.4.  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 17.6, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

oczywiste omyłki pisarskie, 

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

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. 

17.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności 
w zakresie: 

17.6. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

17.7. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

17.8. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
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wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

17.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

17.10. 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. 

17.11. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

18.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni na 
stronie internetowej www.gnojnik.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 
ustawy Pzp. 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

19.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni - jeżeli zostało 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

19.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 
odrębnym pismem lub telefonicznie. 

19.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

19.4. 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. 

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

20.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 10 % ceny ofertowej – odnosi się do każdej części zamówienia. 

20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

pieniądzu; 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

gwarancjach bankowych; 
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gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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. 

20.3. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

20.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.6. 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. 

20.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

20.8. 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

21. 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 

21.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

21.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

21.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 
poniżej warunkach: 

21.4. 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. 
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21.5. Zmiana formy i terminu rozliczenia Wykonawcy za zadania (drogi) określone w przedmiocie 
zamówienia z uwagi na specyficzną formę rozliczenia z instytucją dofinansowującą.  

21.6. 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. 

21.7. 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, 

21.8. 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, 

21.9. 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, 

21.10. zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 

21.11. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 
specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących 
niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

21.12. 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, 

21.13. wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

- aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, 

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział 
przy realizacji przedmiotu umowy, 

- wad dokumentacji projektowej, 

21.14. 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 
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 
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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. 

21.15. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 
Zamawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi 
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

22.1. 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 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

22.2. 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)  odrzucenia oferty odwołującego; 

5)  opisu przedmiotu zamówienia; 

6)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu. 

22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

22.7. 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 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

22.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.). 
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22.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

22.11. 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. 

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

23.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

24. POZOSTAŁE INFORMACJE 

24.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych  
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

24.2. 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 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

1) Wzór oświadczenia o niewykluczeniu 

2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) Wzór zobowiązania innego podmiotu, 

4) Wzór wykazu robót 

5) Wzór formularza oferty 

6) Wzór umowy 

7) Przedmiar robót 

8) Dokumentacja projektowa. 

 


