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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Kruszyna  

ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna 

tel. 34 320 20 03, fax. 34 320 20 54 

e-mail: przetargi@kruszyna.pl 

adres strony internetowej: www.bip.kruszyna.pl 

NIP: 949-21-67-011 

Regon: 151398050 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.). 

 
III.  INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na 

specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty, w celu 

uzyskania poglądu na przedmiot zamówienia. 

3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi 

za wady. 

4. Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania w ramach operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 

tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
IV. NAZWA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Przebudowa dogi  gminnej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 694450 S Widzów ul. Antoniowska”. 

 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót 

związanych z przebudową drogi gminnej nr 694450 S w miejscowości Widzów                      

ul. Antoniowska na odcinku o długości 1,363 km oraz realizacja robót budowlanych. 

 
1. Zamówienie obejmuje między innymi: 

1.1. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Programu 

funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w tym wszelkie 

uzgodnienia oraz decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

1.2. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

1.3. wykonanie stałej organizacji ruchu. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący 

załącznik  nr 8 do SIWZ. 

3. Założenia Zamawiającego do zakresu robót budowlanych zawiera ogólna 

charakterystyka obiektu stanowiąca załącznik  nr 9 do SIWZ. 
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4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden komplet wykonanej dokumentacji 

projektowej, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania 

robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy przeniesie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy                  

z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. z 2016 r. 

poz. 666 z późn. zm.)) powstałych w wyniku wykonania umowy. 

7. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, CPV: 

45 23 31 40 – 2  Roboty drogowe 

71 32 00 00 – 2  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45 11 12 00 – 0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45 23 32 22 – 1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45 23 24 52 – 5  Roboty odwadniające 

45 11 13 00 – 1  Roboty rozbiórkowe 

8. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

8.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 

podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych. 

8.2. 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 punkcie 8.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

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

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 8.1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

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

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

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

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

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

8.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 8.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 

punkcie 8.1 czynności.  

8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia:   

ETAP I –  wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień 

potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę – do dnia 31.05.2017 r. 

ETAP II –  realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z 

dokumentacją powykonawczą – do dnia 31.08.2017 r. 

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz  

ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż           

500.000,00 zł. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego 

warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na 

podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 
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1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, 

w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończył co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie drogi z użyciem mieszanki mineralno-

bitumicznej grysowej na powierzchni minimum 6.000,0 m
2
.  

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ 

nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów. 

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą 

proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej. 

Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni                

posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290)                    

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia                       

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 65) 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ 

nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów. 

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobą 

proponowaną do pełnienia funkcji projektanta drogowego, posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 

pełnienia tej funkcji w odpowiednim zakresie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ 

nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę 

oświadczeń i dokumentów. 

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Podstawy wykluczenia z postępowania: 
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3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  ust. 5 pkt. 1-8  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 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. 

3.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 3.3 SIWZ.  

3.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3.6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.  
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VII 

ppkt 1.2. SIWZ, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w 

pkt VII ppkt 1.1. SIWZ, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Inne niezbędne dokumenty, które Wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

2.1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ. 

2.2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych 

(załączyć jeżeli dotyczy). 
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2.3. wypełniony formularz cenowy (wycena prac) zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

2.4. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o którym 

mowa w pkt 8 ppkt 8.1. SIWZ (załączyć jeżeli dotyczy). 

2.5. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). 

2.6. dowód wpłaty wadium, lub jego kopia zgodnie z pkt. X specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

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

pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z 

tych Wykonawców. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać 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 Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

4.1. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp  

tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
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4.2. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp  

tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt VII ppkt 1.2.: 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 

w pkt VII ppkt 1.2.2 SIWZ. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postepowaniu. 

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

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.  

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane 

przez Zamawiającego, wyszczególnione w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. a) SIWZ. 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje osobą wymaganą przez 

Zamawiającego, wykazaną w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. b), c)  SIWZ.  
 

5. Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium RP: 

5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1. lit a), b), 

c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

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

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. lit a)  powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w 

pkt 5.1. lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

5.3. 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 pkt 5.1., 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. 

Do złożenia oświadczeń stosuje się terminy z pkt. 5.2. 

5.4. 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. 

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.2. 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. 

6.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2. lub z 
innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

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

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1 ppkt 1.1. 
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6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 

ppkt 1.2. 

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

braku podstaw do wykluczenia przedłoży dokumenty o których mowa w pkt 4          

ppkt 4.1. lit a), b), c) odnośnie tego podmiotu.  

6.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ust. 5 

pkt. 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

6.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 6.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa pkt 6.1 SIWZ. 

7. Zasady dotyczące podwykonawców: 

7.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

7.2. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. 

7.3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy 

dokumenty o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1. lit a), b), c). 

7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt VII ppkt 1.2. SIWZ, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
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podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

7.6. Pozostałe informacje dotyczące podwykonawców podano w pkt XXI. 

8. Oferty wspólne (konsorcjum, spółka cywilna): 

8.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał 

pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Pełnomocnictwo winno: 

a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, 

b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, 

c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 

8.2. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

8.3. Wykonawcy którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia składają 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.2. i dokumenty określone w pkt 3 oraz 

pkt 4 ppkt 4.1. lit a), b), c) od każdego z tych Wykonawców (w przypadku spółki 

cywilnej składane dokumenty z Urzędu Skarbowego oraz ZUS winny dotyczyć 

zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników). 

8.4. Wykonawcy którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia składają 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1. i dokumenty wymienione w pkt 4 

ppkt 4.2. lit. a), b), c). Niniejsze dokumenty Wykonawcy składają tak, aby wykazać, 

że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.   

8.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

9. Forma dokumentów oraz inne informacje: 

9.1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  

2016 r., poz. 1126), Wykonawca składa w następującej formie: 

a) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, 

b) dokumenty o których mowa w w/w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o 

których mowa powyżej, składane są w oryginale kub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez: 

- Wykonawcę, 

- podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, 

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

- podwykonawcę, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  
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Oświadczenia i dokumenty składane przez w/w podmioty winny być podpisane 

przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu lub osobę/osoby 

posiadające stosowne pełnomocnictwo. 

9.2. Wszelkie pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

9.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń lub 

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

Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postepowania. 

9.4. 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.  

9.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

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

polski, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy Pzp.   

9.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 ppkt 5.1. w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

9.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 4 oraz pkt 5 ppkt 5.1., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

9.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  2016 r., poz. 1126). 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW: 

1. W prowadzonym postepowaniu wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą 

elektroniczną, faksem lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, pełnomocnictwa, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII SIWZ, również w przypadku ich 
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złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust 3a ustawy Pzp, dla 

których zastrzeżona jest forma pisemna.  

2. Oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@kruszyna.pl, a 

faksem na nr 34 320 20 54. 

3. Oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę pisemnie winny być kierowane na adres: Urząd Gminy w Kruszynie,                     

ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna. 

4. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej porozumiewanie 

będzie następowało za pomocą faksu. 

5. Strona, która otrzymuje oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

pocztą elektroniczną bądź faksem, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony do 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, 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.  

 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania autora 

zapytania, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.bip.kruszyna.pl na której udostępniono SIWZ. 

7. Wszystkie pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę  

treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.kruszyna.pl 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza informację na 

stronie internetowej www.bip.kruszyna.pl 

10. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści  ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 12a ustawy 

Pzp. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie 

internetowej www.bip.kruszyna.pl 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
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12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Zbigniew Zasępa – tel. 34 320 20 03 wew. 46   

Daniel Wieczorek – tel. 34 320 20 03 wew. 44  

w godz. pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. 

 
X. WADIUM  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), wadium należy wnieść przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 11:00. 

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

a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego PKO II Oddział Częstochowa                      

Nr 03 1020 1664 0000 3002 0028 4612 z adnotacją „wadium na przebudowę drogi 

gminnej Widzów ul. Antoniowska”,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno być przed upływem terminu składania 

ofert na rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający 

przechowuje na rachunku bankowym. 

 Oryginał wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w 

siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna – pokój nr 1. 

 Dowód wpłaty wadium bądź kopię wadium należy załączyć do oferty. 

 Z treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, 

gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z 

warunków zatrzymania wadium określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależnić dokonania zapłaty od 

spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek 

dokumentacji.   

Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty 

składania ofert.  

 W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą 

wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się 

one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

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.  
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Odmowa wyrażenia zgody o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.  

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym  przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo , jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

Jeżeli przedłużenie terminu związania dokonywane jest po wyborze oferty  najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy  jedynie wykonawcy 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 

6 ustawy Pzp). 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy z załączonymi wymaganymi 

dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji – sporządzone ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wypełniając formularz ofertowy, jak również dokumenty wspólne należy w miejscu np. 

„nazwa i adres Wykonawcy” wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta winna być w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym na komputerze lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 

 Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane 

i złączone w sposób trwały. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości 

stron. 

6. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od 

wyniku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również  

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Przy czym w przypadku 

składania oferty wspólnej oświadczenia wymagane oddzielnie winny zostać podpisane 

przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.  

Szczegóły dotyczące poświadczania za zgodność z oryginałem (kto może podpisywać) 

określono w pkt VIII. pkt 9 ppkt. 9.1. 

10. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

oferta winna być zgodna w kwestii jej sporządzenia ze wszystkimi wymogami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postepowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostepnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu zgodnie z § 4 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).  

13. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec 

w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie 

mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

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

Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako jednoznaczna zgoda na włączenie 

całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich 

ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca 

powinien umieścić w nieprzezroczystej kopercie i dołączyć do oferty. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy Pzp (rażąco niska cena), a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub 

dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykaże, iż dane informacyjne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Wszelkie poprawki, zmiany, przekreślenia, przesłonięcia korektorem w tekście oferty i 

załącznikach powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

16. Wykonawca nie może wycofać ani wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert.  

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” oraz być podpisana zgodnie z 

wymogiem wskazanym w pkt 4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak 

wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane.   

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
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2. Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5,                       

42-282 Kruszyna bądź złożyć w pokoju Nr 1 (biuro podawcze) Urzędu Gminy w 

Kruszynie,  ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna. 

3. Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2016 r. do godz. 11:00. 

4. Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia łącznie z ofertą należy umieścić w 

zaklejonej kopercie. Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona nazwą albo 

imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania tj. dokładnym adresem 

Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 

 Oferta przetargowa na zadanie p.n. Przebudowa dogi  gminnej w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach operacji p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 

694450 S Widzów ul. Antoniowska”.  Nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2016 r. 

godz. 11:15. 

5. Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcą. 

6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.  

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 20 grudnia 2016 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna – pokój Nr 3 o 

godz. 11:15. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda 

informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

9. Nie jest wymagana obecność wykonawców podczas otwarcia ofert. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.bip.kruszyna.pl w zakładce zamówienia publiczne informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

zawartych w ofertach. 

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

cenę brutto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz 

cenę netto. 

3. Cena ofertowa musi obejmować wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia określonego w SIWZ, w tym wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.   

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 umowy, 

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

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

wariantowości cen oraz stosowania opustów. 

8. Ceny przedstawione przez Wykonawcę w ofercie powinny zostać określone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą realizowane wyłącznie w 

złotych polskich.  

10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 
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11. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w dwóch 

częściach. 

12. Jeżeli w postępowaniu złożenia będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

13. Badanie rażąco niskiej ceny zostanie dokonane zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 

ust. 1 i 1a ustawy Pzp.  

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

Wykonawcy. 

15. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

1. Do oceny ofert Zamawiający  zastosuje tzw. „Procedurę odwróconą” z art. 24aa ustawy 

Pzp tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust 2 ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp 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.  

5. Ocena ofert dotyczy tylko ofert nieodrzuconych. 

6. Kryteria i sposób oceny ofert. 

6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) Cena - waga 60 % (max 60 pkt) 

b) Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach - waga 40 % (max 40 pkt) 
 

6.2. Kryterium „cena” – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

poniższego wzoru: 

 C = [ Cn / Cof.b. ] x 100 pkt x W1  
 

 gdzie: 

C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena  

   Cn  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 
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   Cof.b.  –  cena oferty badanej nieodrzuconej, 

   100 pkt  –  wskaźnik stały, 

   W1   –  procentowe znaczenie kryterium ceny równe 60 %.   
 

 W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 

6.3. Kryterium „długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach” – ilość punktów w 

tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 G = [Gof.b. / Gmax ] x 100 pkt x W2 
 

 gdzie: 

G –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium długość okresu 

udzielanej gwarancji w miesiącach  

 Gof.b.  –  termin udzielanej gwarancji podany w ofercie badanej nieodrzuconej w 

miesiącach, 

Gmax  –  najdłuższy termin udzielanej gwarancji w miesiącach spośród 

wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu wynoszący max 60-m-

cy,  

 100 pkt  –  wskaźnik stały, 

 W2   –  procentowe znaczenie kryterium okresu udzielonej gwarancji równe 40 %.   
 

 Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy.  

Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w 

kryterium długość udzielonej gwarancji, zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę w której Wykonawca udzieli gwarancji poniżej 36 m-cy.  

 

W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

 

6.4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona na 

podstawie poniższego wzoru: 

 P = C + G 

P –  Łączna punktacja przyznana ofercie badanej 

C  –  punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium cena   

G   –  punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium długość okresu udzielanej 

gwarancji w miesiącach  

6.5. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt. 

6.6 Liczba punktów będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 

przy zastosowaniu zaokrągleń matematycznych. 

6.7. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

6.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

podane kryteria wyboru 

6.9 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 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 łączną punktację,  

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Informacje o których mowa w pkt 1 lit a) i d) Zamawiający umieści na swojej stronie 

internetowej. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z zachowaniem terminów 

określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce 

podpisania umowy. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany wykonawca 

powinien przybyć we wskazane miejsce  celem podpisania umowy o  treści określonej w 

załączniku nr 10 SIWZ pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego. 

5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XVII SIWZ pod rygorem 

utraty wadium. 

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

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

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

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

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

Pzp. 

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

art. 93 ustawy Pzp. 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem 

umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.  
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania  umowy. 

3. 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, 

4. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

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

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy PKO II Oddział Częstochowa Nr 03 1020 1664 0000 3002 0028 4612. 

6. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 

Zamawiającego. 

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

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

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

oprocentowanym rachunku bankowym.  

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

jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 3 i 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

10. Postanowienia art. 150 ust. 7, 8 i 9 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

11. 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. 

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia w 

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

należycie wykonane. 

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% i 

jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

14. Na powyższe roboty zamawiający ustali okres rękojmi za wady od 36 do 60 miesięcy, 

zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo - wykonane roboty budowlane. 

 
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE 

 DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO, 

 OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do 

SIWZ. 
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2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach wyszczególnionych 

w § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.  

 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki 

ochrony prawnej” od art. 179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.).  

2. Środki ochrony prawnej przysługują: 

a) 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 Pzp, 

b) Organizacjom wpisanym na listę uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej prowadzaną przez Prezesa UZP, wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 

SIWZ. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Stosownie do art. 180 ust 2 ustawy Pzp odwołanie w niniejszym postępowaniu 

przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenie oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

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

postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 

albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. 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. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze). 

10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 
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12. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na 

czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
XXI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj.  nie narzuca obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

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

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone przez Zamawiającego: 

a) kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 

b) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane gdy nie spełnia 

wymagań z pkt 4 lit. a-b oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w pkt 4 lit. c.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, o którym 

mowa w pkt 5.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

powyżej, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje, że umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu których 

wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 

pozostałych przypadkach wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w pkt 4 lit. c, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia pkt 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo. 

 
XXII. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
XXIII. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

(ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE) 

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  

2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.). 

 
XXIV. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
XXV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@kruszyna.pl 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.kruszyna.pl 

 
XXVI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKIM DOPUSZCZA SIĘ 

PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą 

wyłącznie w PLN. 

 
XXVII. UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Zamawiający nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

XXVIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 
 

XXIX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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XXX. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    

Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
XXXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) 

oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  

2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.  

 

 
Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1  –  formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  –  oświadczenie o spełnianiu warunków  

Załącznik nr 3  –  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

Załącznik nr 4  –  formularz cenowy (wycena prac)   

Załącznik nr 5  –  oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6  –  wykaz wykonanych robót budowlanych   

Załącznik nr 7  –  wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego  

Załącznik nr 8  –  program funkcjonalno - użytkowy 

Załącznik nr 9  –  ogólna charakterystyka obiektu (założenia) 

Załącznik nr 10  –  wzór umowy 
 

 

D.W. 
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