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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie „SIWZ", udzielanego
w trybie przetargu nieograniczonego jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:
Gmina Stary Dzików
REGON
650900594
NIP
793-15-03-540
Miejscowość
Stary Dzików
Adres
ul. Kościuszki 79, 37 – 632 Stary Dzików
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
tel./fax
e- mail:

www.starydzikow.pl
7.30 – 15.30
(16) 631 80 50
urzad@starydzikow.pl

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), zwanej dalej w skrócie
„ustawa Pzp". W sprawach nieuregulowanych powołaną wyżej ustawą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze
zm.).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
3. Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot zamówienia nie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej
4. Inne ustalenia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;
4) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;
5) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów;
6) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
7) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
5. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie
przeprowadzono dialogu technicznego.
6. Informacja o zastosowaniu procedury wynikającej z art. 24aa ustawy Pzp dotyczącej
sposobu przeprowadzania oceny ofert i badania podmiotowego Wykonawcy
1) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp. 2)
2) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający - stosownie do art. 24aa ust 2 ustawy Pzp - może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica Boczna
Cieszanowskiej za bożnicą w miejscowości Stary Dzików

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :
- roboty rozbiórkowe
- wykonanie wykopów
- wykonanie podbudowy
- wykonanie przepustów Ø 40 ; Ø 50 i Ø 60
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- odbudowa rowów
- oznakowanie pionowe

2.2 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - obowiązek zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę.
Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał osoby na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Kodeks pracy", zgodnie ze
wskazanymi poniżej wymaganiami:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:
a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
kompletny Wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem
podstawy dysponowania tymi osobami, który stanowił będzie załącznik do umowy o
roboty budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia,
b) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w
Wykazie pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy,
c) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące
pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów
o pracę,
d) w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w lit. c) Wykonawca zobowiązany jest
do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych,
e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu kopii umów zawartych
przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi roboty budowlane zgodnie
z postanowieniem określonym w lit. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę.
2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia
tych wymagań:
a) w celu kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy o roboty
budowlane na wykonanie zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do
weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu
umowy,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca
wykonywał będzie roboty objęte przedmiotem umowy, na inne posiadające co najmniej
taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów
dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy

pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do
wykonywania prac,
c) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty objęte
przedmiotem umowy o roboty budowlane, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy Kodeks pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy Kodeks pracy) obliczane jako iloczyn liczby miesięcy w okresie realizacji
umowy o roboty budowlane, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i ilości
osób poniżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty objęte przedmiotem
umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1,
d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde
wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty
potwierdzające, że przedmiot umowy o roboty budowlane jest wykonywany przez osoby
będące pracownikami;
3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty budowlane związane z budową nawierzchni utwardzonych
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia określa dokumentacja budowlana, tj.: projekt budowlano-wykonawczy,
przedmiary robót, oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż jakiekolwiek wskazanie w treści dokumentacji stanowiącej
opis przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub
szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego
Wykonawcę należy odczytywać jako „lub równoważny". Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie w ofercie równoważnych zamienników w odniesieniu do urządzeń,
materiałów i technologii wskazanych w dokumentacji, jeżeli oferowane elementy
posiadają istotne parametry (cechy) jakościowo-użytkowe nie gorsze (tzn. takie same lub
wyższe) od elementów wskazanych jako wzorcowe. Podane w dokumentacji technicznej
parametry stanowią warunki brzegowe, których spełnienie jest niezbędne dla pozytywnej
oceny równoważności.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy Pzp,
7) Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.
2.Termin zakończenia: do 28 sierpnia 2020 r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych art. 24 ust. 1 i ust 5
ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu, a dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
- określenie warunku: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- określenie warunku: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej - określenie warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony:
1) jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedną (1) robotą budowlana w zakresie budowy dróg na wartość 100 000
zł.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
2) zamówienia zakończone w w/w okresie których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż
w/w okresie
3) zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie które trwają nadal
(niezakończone) i w ramach których Wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami
odbioru robót) zakres zamówienia minimum taki jaki określono w warunku doświadczenie i
uwagach powyżej

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli dysponuje, lub będzie dysponował osobą która, będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze Kierownika Robót posiadającą :
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż
krajowe przepisy np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów
które potwierdzają spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunki udziału w postepowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunki udziału w postepowaniu o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit c. winien spełniać co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie; konieczność
ich spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do poszczególnych jego
członków,
b) brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy
z wykonawców samodzielnie,
c) brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić każdy
z Wykonawców samodzielnie,
d) oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu – wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
3. Poleganie na potencjale innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
8 ust. 1 niniejszej SIWZ w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni: czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na potencjale innych podmiotów jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
odpowiada solidarnie z podmiotem który zobowiązał się do udostepnienia zasobów za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych
zasobów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego :
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
o którym mowa w ust. 1.
7. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności :
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego
c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział w wykonywaniu
zamówienia publicznego
d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności
dotyczą.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych powyżej przedstawiania w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia
wymienionych w rozdziale 10 i 11 SIWZ.
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się

na ich zasoby warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w rozdziale 10 i 11 SIWZ.
10. Wykonawca, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24n ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
zostanie wykluczony. Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.
1 I ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a)
którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
oraz wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
13) 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, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 2 i 3 oraz 5–9, 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. 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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 2.
4. Zamawiający może, zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp, wykluczyć wykonawcę na każdym
etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE
WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy dotyczące
a) spełnienia warunków udziału w postepowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ
b) przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału), którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ,
2) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa powyżej w pkt.1.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu
na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty :
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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 następujących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego należy przedłożyć:
1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotą budowlaną w zakresie
budowy dróg na wartość 100 000 zł 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 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 wg wzoru określonego w załączniku nr
5 do siwz. zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego
zadania/zlecenia/inwestycji
1.2 Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia publicznego
w charakterze Kierownika Robót posiadającą :

2.

3.

7.
1)

2)

3)

8.
a.

b.

a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o których mowa w ust. 1 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;
2) dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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. 5, 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, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Inne dokumenty
pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę gdy prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
pełnomocnictwo ustanawiającego pełnomocnika – w przypadku gdy ofertę składają
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie
oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postepowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj
uprawnień do których upoważniony jest pełnomocnik tj. do podpisania oferty,
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli
i wiedzy itp.
zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli wykonawca dla wykazania spełnienia
warunków udziału w postepowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów.
Formy składanych dokumentów:
Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość,
co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

c. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
d. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Natomiast dokumenty,
o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
e. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty oraz umowy dla których dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie
Zamawiający przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26
lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…)
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie pisemnej:
na adres: Urząd Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików
faksem na numer: 16 6318050
e-mail. inwestycje@starydzikow.pl
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i poczty e-mail przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
a) pytania, wyjaśnienia i modyfikacje dotyczące treści SIWZ,
b) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z sesji otwarcia ofert i odpowiedź
Zamawiającego,
c) wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź Wykonawcy,
d) wniosek o wyjaśnienie dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz odpowiedź
Wykonawcy,
e) wezwania do Wykonawcy na podstawie art. 24b ust. 1 oraz art. 26 ust. 3 ustawy,
f) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
g) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
h) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców zgodnie z art. 181, 184 oraz
185 ustawy.

4. Na każde wezwanie Zamawiającego o uzupełnienie dokumentów, oświadczeń lub
udzielenie wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wskazanych
dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego w oryginałach lub kopiach
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”.
5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.
We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu,
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących niniejszego postępowania,
4) znak postępowania – ZP.271.6.2019.
6. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11, I piętro, w godzinach
urzędowania Zamawiającego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://stary-dzikow.bip.info.pl.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców na stronie internetowej.
10. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są:
Jan Nieckarz tel. 16 6318050 email urzad@starydzikow.pl
11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza
to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wysokość wadium - każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Forma wadium - wadium może być wniesione w następujących formach :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być,
co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 53 9094 0006
2001 0000 0039 0007 z dopiskiem „wadium na Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr
105008R ulica Boczna Cieszanowskiej za bożnicą w miejscowości Stary Dzików
4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę
tzn.: oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na
konto Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy
oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty
w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał
wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
6. Termin wniesienia wadium - wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert.
7. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się
na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana
na adres Zamawiającego.
UWAGA:
5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
5.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5.8 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
5.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną. W cenę oferty należy wkalkulować wszystkie
koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy.
5.3
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej).
5.4
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy
dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do
reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5.5
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez
pełnomocnika.
5.6
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm).
5.7
Kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
7. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści
oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną
w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie
mogą być one udostępnione oraz wykazywać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
9. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane
następująco:
GMINA STARY DZIKÓW ul. Kościuszki 79; 37- 632 Stary Dzików oferta przetargowa na
wykonanie zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105008R ulica Boczna
Cieszanowskiej za bożnicą w miejscowości Stary Dzików
nie otwierać przed 05.11.2019r. godz. 10.30
10. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę
(w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana

i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta
złożona w postępowaniu przetargowym).
11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w:
Urząd Gminy w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 79; 37 – 632 Stary Dzików (pokój nr 1 –
sekretariat) w formie pisemnej 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, lub za pośrednictwem posłańca.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
05.11.2019r. do godz. 10.00 na adres wskazany powyżej. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres
zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
Urzędzie Gminy Stary Dzików ul. Kościuszki 79, w pokoju nr 16,
w dniu 05.11.2019r. o godz. 10.30
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zastaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny zawartej w ofertach.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt 4,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie oryginału)
według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją,
o której mowa w pkt 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa
w pkt 5.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, w tym poprawki modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
Wykonawcy o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania
ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem
„Zmiana”.

3. Wprowadzenie zmian w ofercie może być również dokonane poprzez złożenie przez
Wykonawcę stosownego oświadczenia o wycofaniu złożonej uprzednio oferty (według
takich samych zasad, jak powiadomienia o wprowadzaniu zmian) z napisem na kopercie
„Wycofanie” i złożenie nowej oferty, przy czym zarówno oświadczenie o wycofaniu
złożonej uprzednio oferty, jak i nowa oferta muszą zostać złożone przed upływem terminu
składania ofert.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad,
jak powiadomienia o wprowadzaniu zmian) z napisem na kopercie „Wycofanie”.
5. Koperty z napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawców oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
6. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwarciu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.
Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty sporządzając kosztorys ofertowy
uproszczony.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenie miedzy zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN) – nie dopuszcza się rozliczenia w walutach obcych.
4. Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SIWZ w tym projektu oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wynika, że należy
wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w przedmiarach robót lub należy wykonać
prace nie ujęte w kosztorysie ofertowym – należy ten fakt zgłosić Zamawiającemu przed
upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku zgłoszenia rozbieżności wymagających modyfikacji SIWZ zamawiający
dokona odpowiedniej zmiany i jeżeli zajdzie taka konieczność przedłuży termin składania
ofert.
6. Ceny jednostkowe winne zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu
przedmiotu zamówienia.
7. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen
jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji z uwzględnieniem informacji
zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na elementy scalone
oraz zbiorcze zestawianie kosztorysów ofertowych należy załączyć do Formularza
ofertowego Zał. nr 1 do SIWZ
Podstawą przygotowania kosztorysu ofertowego o oferty jest dokumentacja budowlana
stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ o której mowa w rozdz. III ust. 3 SIWZ.
Przedmiary robót z podziałem na elementy scalone przekazane przez Zamawiającego są
dokumentami pomocniczymi w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego uproszczonego.
Zaleca się aby Wykonawca korzystający z przedmiarów robót celem przygotowania oferty
sprawdził ich zgodność z pozostałymi częściami dokumentacji, w przypadku niezgodności
pomiędzy tymi dokumentami wiodącym jest dokumentacja budowlana.
8. Suma wartości wszystkich pozycji w Zbiorczym Zestawieniu kosztorysów Ofertowych
wpisanych do formularza oferty stanowić będzie cenę netto oferty bez podatku od
towarów i usług (VAT). W cenie oferty brutto należy uwzględnić obowiązujący podatek od
towarów i usług (VAT).

9. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz w
kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały
waloryzacji.
10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub
wytworzenia.
11. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
określone w sporządzonej przez Wykonawcę ofercie.
12. Wykonawcy zobowiązania są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami jego wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na wycenę zamówienia.
13. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującą
w dacie składania oferty.
14. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury za realizację przedmiotu
zamówienia ze stawką podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu złożenia faktury.
15. Jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług
(VAT) który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę informuje Zamawiającego czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
16. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczenia za realizację przedmiotu niniejszego
zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
1) „Łączna cena ofertowa” – C
2) „Okres gwarancji” – G
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Łączna
cena
60%
ofertowa C

Okres gwarancji
G

40%

Liczba
punktów Sposób oceny wg wzoru
60

Oferowana cena:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

40

Okres gwarancji:
Gwarancja oferowana oferty badanej w
miesiącach
G = ----------------------------------------- x 40 pkt
Gwarancja najkorzystniejsza w miesiącach
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji
na wykonane roboty zadeklarowany przez wykonawcę w
formularzu ofertowym. Okres gwarancji liczony jest od
daty odbioru końcowego. Wymagany jest minimalny
okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający określa

maksymalny okres gwarancji który będzie podlegał
ocenie - 60 miesięcy. W formularzu oferty należy podać
okres gwarancji w pełnych miesiącach.
Wykonawcy którzy, zaproponują dłuższy okres gwarancji
niż 60 m-cy otrzymają taką samą ilość punktów jak ci
wykonawcy, którzy zaproponowali maksymalny okres
wymagany przez Zamawiającego. Maksymalną ilość pkt
otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres
gwarancji w myśl zapisów j.w.
W przypadku braku wskazania oferowanego okresu
gwarancji przez Wykonawcę w formularzu oferty,
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
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3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L=C+G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – łączna cena ofertowa,
G – okres gwarancji.
4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa” dokonana zostanie na podstawie
łącznej ceny ofertowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i okres gwarancji, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy przewiduje możliwość najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych
2) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ
3) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru oferty
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę Wykonawcy albo imię i nazwisko
Wykonawcy, jego siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska
Wykonawców, ich siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

2) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni.
3) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty
a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
4) Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji lub dialogu.
5) unieważnieniu postepowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 8 informacja o której mowa w ust. 2 pkt. 2
zawiera wyjaśnianie powodów dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę
zamawiający uznał za niewystarczające.
4. Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 5 na stronie
internetowej stary-dzikow.bip.info.pl
5. Zamawiający może nie ujawniać informacji o których mowa w ust. 2 jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą
z zastrzeżeniem art. 184 ustawy Pzp 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.
7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów o których mowa w ust. 6 jeżeli upłyną l termin do wniesienia odwołania na czynności
Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia
Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postepowanie odwoławcze.
8. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wskazanych poniżej
dokumentów:
1) stosownego pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania umowy nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji działalności
gospodarczej
2) kopii umowy spółki cywilnej regulującej współpracę pomiędzy wspólnikami i reprezentację
spółki – w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną
3) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4) umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem – w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej
5) listę pracowników / osób przeznaczonych do realizacji zamówienia publicznego
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeks Pracy ze
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami,
6) dodatkowy egzemplarz kosztorysu ofertowego
7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przedstawi dokumentów o których
mowa w ust. 8 lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
będzie to traktowane przez zamawiającego jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy
wówczas umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W takiej
sytuacji Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postepowania o których mowa w art. 93 ust. 1.
9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w biuletynie zamówień Publicznych.

Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,
w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art.
148 ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,
że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy
zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:
a) zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy,
b) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział XVI. 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
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
W przypadku obfitych opadów deszczu, gradu, powodzi, czy innych zjawisk, za które żadna
ze stron umowy nie odpowiada, Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót
budowlanych, których prowadzenie/kontynuowanie stało się niemożliwe w opisanych
okolicznościach o czas jaki w tych okolicznościach jest adekwatny do zaistniałej sytuacji.
Długość okresu o jaki przesuwa się termin wykonania zamówienia powinna być uzasadniona
okolicznościami zdarzenia, jakie legło u podstaw takiej zmiany.
2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3) Pozostałe zmiany:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę lub jeśli zmiana stawki VAT
będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia
o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z umowy planowanymi świadczeniami.
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Rozdział XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
niniejszej ustawy.
2. Odwołanie, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 180 ust. 4
ustawy).
4. Na podstawie art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca może poinformować Zamawiającego
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 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.
5. Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a ust.1 na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego (art. 198b ust.1 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby (art. 198b ust. 2 ustawy).
6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone
zostały w dziale VI ustawy.
Rozdział XVIII. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie
powierzony podwykonawcom. Brak dołączenia do oferty ww. oświadczenia Zamawiający
uzna za potwierdzenie, że Wykonawca wykona całość prac bez udziału podwykonawców.
2. Wymagania w zakresie Podwykonawców:
1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom,
2) Wskazani przez Wykonawcę podwykonawcy muszą dysponować osobami
posiadającymi uprawnienia do wykonywania zleconej części przedmiotu umowy,
3) Powierzenie w trakcie trwania umowy innych niż wskazane w ofercie prac
Podwykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane
przez Zamawiającego,
4) Wykonawca podpisując umowę o podzlecenie z Podwykonawcą zaakceptowanym
przez Zamawiającego (na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów),
powinien zażądać od niego przyjęcia, bez zastrzeżeń warunków wykonania
przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego.

3. Za działania Podwykonawców, w ramach realizacji zlecenia, pełną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.

Rozdział XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego
zamówienia jest Gmina Stary Dzików ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików w której
imieniu obowiązki Administratora wykonuje Wójt.
w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem
Danych Osobowych w Gminie Stary Dzików, którym jest P. Marek Buczko za pomocą za
pomocą adresu e-mail mbuczko@starydzikow.pl lub telefonicznie nr tel. 16 631 80 50
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Rozdział XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu za wyjątkiem
okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu postepowania
z wyjątkiem ofert, które udostępnia się od chwili otwarcia, załączników do protokołu które
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postepowania oraz dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa i informacji
zastrzeżonych przez uczestników postepowania.
3. Sposób i formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określa
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie protokołu postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r poz. 1128)

ZAŁACZNIKI
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału
w postepowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 - Wykaz osób
Załącznik nr 7 – Wzór umowy
Załącznik nr 8 – Dokumentacja budowlana

