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S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  

Z A M Ó W I E N I A  

 

                             

Przetarg nieograniczony poniżej  5.548.000 EURO 

 
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:  

 
 

 
 

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne I, ul. 

Spacerowa (379003T)” 

        

– realizowana w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019”. 
               

Zamawiający: 

Gmina Skarżysko Kościelne 
ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 

woj. Świętokrzyskie 
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Rozdział 1: Nazwa oraz adres zamawiającego: 

 

Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: ul. Kościelna 2a,   26-115 Skarżysko Kościelne 

 

 
 

  ROZDZIAŁ 2: Adres poczty elektronicznej dane kontaktowe 

 

Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-466 /  (41) 27-14-481 

Adres internetowy: http/www.skarzysko.com.pl   

Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

NIP Gminy Skarżysko Kościelne: 663-133-84-09  

REGON:    291010168 

Godziny urzędowania:  poniedziałek 8:00 – 16:00;   wtorek – piątek  7:30 – 15:30;  

  

ROZDZIAŁ 3: Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.   Dz. U.  z 

2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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. z 2016 r., poz. 1126). 

 

ROZDZIAŁ 4: Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej: 

 

Trasa rozbudowywanego odcinka drogi gminnej o długości 276,20m zaprojektowano  

w istniejącym śladzie z dokonaniem obustronnego poszerzenia istniejącego pasa. 

Krawędzie jezdni na skrzyżowaniu z drogą powiatową wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 

8,0m, a z drogą gminną o promieniu 6,0m. 

W celu obsługi terenu przyległego do drogi zaprojektowano normatywne zjazdy indywidualne 

szerokości jezdni 4,5m o nawierzchni z kostki brukowej. 

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano jeden rodzaj przekroju poprzecznego szlakowego 

to jest: 

- jezdnia szerokości 2x2,5m o przekroju jednostronnym ograniczona obustronnie krawężnikiem, 

- chodnik jednostronny przy krawędzi jezdni szerokości 2,0m, 

- zieleniec szerokości 1,25m 

- rowy drogowe jednostronne szerokości dna 0,4m i głębokości średnio 0,50m i pochyleniu skarpy i 

przeciwskarpy 1:1,5 

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano uwzględniając planowane zagospodarowanie, kategorię 

obciążenia ruchem KR2.  

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 

- Warstwa ścieralna gr. 4,0 cm 

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 

- Warstwa wiążąca gr. 8,0 cm 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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beton asfaltowy AC 16 W 50/70 

- Podbudowa zasadnicza gr. 20,0cm 

mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C90/3 

- Warstwa mrozoochronna gr. 15,0cm 

mieszanka związana cementem C1,5/2 

- Warstwa ulepszonego podłoża gr. 20,0cm 

mieszanka niezwiązana 0/8 (piasek) lub grunt niewysadzinowy o CBR≥20% 

- Grunt rodzimy o grupie nośności G3 

Nawierzchni jezdni ograniczona będzie dwustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem 30x10x15 i podsypce cementowo piaskowej gr. 3,0 cm. 

Nawierzchnię zjazdów projektuje się z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3,0 cm, podbudowie z mieszanki kruszywa 0/31,5mm o ciągłym uziarnieniu gr. 12,0 cm i 

ulepszonym podłożu gr. 10,0 cm z mieszanki 0/8 związanej cementem klasy C1,5/2. 

Nawierzchnię chodników projektuje się z kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo 

piaskowej gr. 3,0cm i warstwie ulepszonego podłoża gr. 10,0cm z mieszanki 0/8 związanej cementem 

klasy C1,5/2. Obramowanie chodników obrzeżem betonowym 30x8cmm na podsypce cementowo 

piaskowej. 

Odwodnienie pasa drogi odbywać się będzie powierzchniowo do systemu przydrożnych 

projektowanych rowów otwartych do odbiornika w postaci istniejącego rowu poprzecznego, poprzez 

ścieki korytkowe i skarpowe. 

Na analizowanym odcinku istniejącego oraz planowanego pasa drogowego zlokalizowana jest sieć 

infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej i 

teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej. Planowane rozwiązania drogowe wymagają zabezpieczenia 

i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej. Sposób zabezpieczenia i przebudowy sieci zawarto 

w Projektach Wykonawczych branżowych. 

 

Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowych rozbudowy drogi. 
 

Spełnienie warunku art.30 Pzp -  podstawą  realizacji zadania  jest  przedmiar robót dokumentacja 

projektowa w części ujętej w zakresie przedmiaru robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. W przedmiotowej dokumentacji – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, 

technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów 

technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych/równorzędnych lub lepszych materiałów, technologii i 

urządzeń – o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie alternatywnych rozwiązań – po uzgodnieniu z inwestorem/autorem projektu. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót decyzją Nr 6/2016 o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak AB.6740.2.8.2016.MP z dnia 09-12-2016r., 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności 

techniczno-budowlanymi oraz normami.  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 

urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają 

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały 

lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający 
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rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 

stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 

o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1  - W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez 

zamawiającego, w szczególności: wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;  

 

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą 

organizacją. 

Zamówienie będzie realizowane również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

które określa: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane 

oraz ich usytuowanie, w tym m.in. – niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi że obiekt budowlany, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, 

biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając, między innym, niezbędne warunki do 

korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawiają załączniki nr  1, 10, 11 do SIWZ. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  45233000-9  45232100-3  452332200-4, 45232300-5, 

45232400-6 

 

 

 

Rozdział   5: W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a,  

określenie w szczególności: 

 

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, 

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia 

 
Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca                             

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).  
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Zamawiający przewiduje wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.: 

 
1   rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania  

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:   

 

czynności niezbędne do realizacji zamówienia : wykonywanie  pracy fizycznej w zakresie 

wykonania przedmiotu zamówienia – typowe czynności budowlane związane z przygotowaniem 

terenu pod budowę 

 

2   sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz zamawiającego w zakresie kontroli spełniania  

przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań:  

 

Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

1. 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 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. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na 

umowę  o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 108 z późn. zm.) 

 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  nie krótszym niż 14 

dni roboczych, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie  o zatrudnieniu na umowę o pracę 

zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  z pracownikami wykonującymi ww. czynności.   

 

Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion   i nazwisk tych osób, rodzaju umowy   o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

Kopia umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy ( wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony ) - poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio  przez wykonawcę lub 

podwykonawcę. Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

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

osobowych ( tj.  w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Wyliczenie to ma charakter przykładowy. 

Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy ). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania.  

 

Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS – potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

 

Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę  do ubezpieczeń – poświadczona za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

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

 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  
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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 1 czynności.  

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca 

lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

ROZDZIAŁ  6:  W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o 

których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: 
 

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, 

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa 

w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 

aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem,    w szczególności dotyczące 

zatrudnienia:  

1)  bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy;  

2)  młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;  

3)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

4)  innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym                               

(Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

  Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 

 

 

ROZDZIAŁ   7:  Termin  wykonania  zamówienia 

 
  Termin wykonania zamówienia:   

Od daty podpisania umowy do dnia 10 września 2018 r.  

 

ROZDZIAŁ  8:     Warunki  udziału  w  postępowaniu 

 

1  O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- nie podlegają  wykluczeniu; 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 

 

2  Wykonawcy winni spełniać  warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 

1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie. 

 

2/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie. 

 

3/ zdolności technicznej lub zawodowej. 
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Zamawiający wyznacza szczegółowe  warunki  w tym zakresie. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże: 

a/  że w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jedną 

robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 

remoncie drogi i wartości minimum 500.000,00 zł. brutto  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. 

Uwaga: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji Zamawiający 

zaznacza,    że dowody dot. robót budowlanych wykonanych w  okresie dłuższym niż 

5 lat  przed upływem terminu składania ofert – nie zostaną uwzględnione. 

 

b/ Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami, które będą - uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia – sprawować  samodzielne funkcje techniczne  w 

budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:   
 
- inżynieryjnej drogowej – kierownik budowy,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – kierownik robót, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan – kierownik robót,  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót   

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców wskazany warunek podlega sumowaniu. 

UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
 

2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
3 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy: 

 

1/   podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 ( przesłanki obligatoryjne ) oraz 

  

2/ art. 24 ust. 5 pkt 1 ( przesłanki fakultatywne ).    

 

PRZESŁANKI  WYKLUCZENIA: 
 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu na podstawie                                          

art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp ( przesłanki obligatoryjne ). 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy : 

 



8 

 

12) 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; 

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o 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. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051), 

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); 

14) 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 13; 

15) 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; 

16) 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; 

17) 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; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) 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; 

20) 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; 

21) 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 

2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

23) 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 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), 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. 

 
 

PODSTAWY  WYKLUCZENIA,  O  KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 ( PRZESŁANKI 

FAKULTATYWNE) 
 

Dodatkowo zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

 
-  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 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);  
 

 
 

3   Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie  

zamówienia. 

 

4 Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp: 

 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana 

za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

 

2)  w przypadkach, o których mowa:  
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a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w 

ust. 1 pkt 13 lit. d,  

b) w ust. 1 pkt 15,  

c) w ust. 5 pkt 5–7  

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;  

 

3)  w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

 

4)  w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

 

5)  w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne.  

 

 

5   PROCEDURA SELF-CLEANING 

 

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

wobec którego zachodzą podstawy  wykluczenia,  o  których mowa w art. 24 ust. 5 ( fakultatywne – 

wymienione jak wyżej może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania 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. Powyższego, 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. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna  za wystarczające dowody przedstawione  w ramach 

PROCEDURY SELF-CLEANING. 

 

a.    W przypadku wykonawcy, 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 będzie 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  - 

przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji.  Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 

b.     Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje 

zamówienia. 

 

c.      Jeżeli jest to niezbędne dla 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 lub 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.  
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d. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona  oceny  

ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona  jako najkorzystniejsza,    

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ  9: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1.   Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu: 

 

1. Na potrzeby oceny ofert – oferta musi zawierać formularz ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym  zał. nr 12 ( wymagana forma – oryginał ). 

 

 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca: 

a/ nie podlega wykluczeniu; 

b/ spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 Wymagana forma – oryginał. 

Oświadczenie, o którym mowa Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej   ze wzorem stanowiącym: 

-  załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ tj. oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp dot. 

przesłanek wykluczenia ; 

- załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ tj. oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25 a  ust. 1 ustawy Pzp dot. 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 Uwaga: 

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

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

zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ( zał. 3 i 4 ) . 

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 tych podmiotach w oświadczeniu, 

o którym mowa w zał. Nr  3. 

 

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

wymaga się załączenia do oferty: 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

  

3. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania składane wraz z ofertą: 

a)   pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  

a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; 

 Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

 

b)   pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo   

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców  

występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

 

   c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy.   

pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania Wykonawcy  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  w przypadku, gdy Wykonawca  
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będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.  ( o ile dotyczy ) zał. Nr 5 

Wymagana form dokumentu – oryginał.  

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                                        

i ogólnodostępnych baz danych,    w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

z 2016 r. poz. 352). 

 

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5                            

i § 7   (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane                     

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.) 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.  

 

 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych dokumentów 

potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. ( zgodnie z art. 26  Pzp ). 
 

7.  Oświadczenia i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 

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

Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. Niniejsze 

oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6  

do niniejszej SIWZ.  ( wymagana forma – oryginał ). 

 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,  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 Pzp. 

 

9. 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 oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada  czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału  w postępowaniu. 

  

11. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana   za najkorzystniejszą zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie   i miejscu ich dostarczenia tj. 

na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

następujące oświadczenia lub dokumenty: 
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12. WYKAZ oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

A. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a/ wykaz robót budowlanych wykonanych, potwierdzający  że w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  wykonał co najmniej jedną robotę 

budowlaną  polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi i wartości minimum 

500.000,00 zł. brutto, 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. 

 

Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. 

UWAGA: 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne dokumenty złożone przez wykonawcę budzą wątpliwości Zamawiającego, może 

on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi/dostawy/roboty budowlane były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie.  

 

b/ wykaz 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 wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 

  

 Powyższe nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ. 

  

WYKAZ oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

3 ustawy Pzp tj. brak podstaw wykluczenia. 

   
B/ w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                               

w postępowaniu: 

 

a) 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; wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wraz z oświadczeniem                            

o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.(Wykonawca, w 

terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o 

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

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

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, o których mowa powyżej  w pkt. 9.1.12.B lit. „a”  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 



13 

 

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. B lit. „a”  , 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. Dokumenty powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

 
 Wymagana forma dokumentów:   -  oświadczenia Wykonawcy  – oryginał; - dokumenty inne  niż oświadczenie  

   Wykonawcy -  oryginał lub kopia  poświadczona  „za zgodność z oryginałem”   

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

Odstępstwa od żądania dokumentów: 
Zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia MINISTRA ROZWOJU  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę 

w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy, odpowiada zakresowi informacji, 

których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, Zamawiający 

może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, 
na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia -  nie dotyczy 

 

C/ INFORMACJE dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty  gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

 

a. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe                        
o których mowa w pkt. A są następujące: (spełnienie warunków udziału  w postępowaniu ) -          

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący 

wykonanych robót, musi być spełniony:  

-  przez Wykonawcę samodzielnie lub 

-  przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;  

-  a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego 

z wykonawców występujących wspólnie.  

     Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach 

doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.  

Tym samym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą sumować [łączyć] 

potencjału w zakresie robót budowlanych , o których mowa powyżej, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać 

osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Sumowaniu podlega warunek dysponowania osobą w ww. specjalności 
do kierowania robotami. 

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

wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.    

UWAGA: art. 23 ust. 5 i 6 Pzp 

 

5.  Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców,  o 

których mowa w ust. 1, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b, jeżeli jest to 

uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.  

6.  Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców, o których mowa w ust. 1,                       

w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem 

zamówienia   i proporcjonalne. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach 

wskazanych w niniejszej SIWZ.   

Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu na zasadach 

określonych w niniejszej SIWZ.   

 

W przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia 

stanowiące zał. nr 3 i 4 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                            
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o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału                                   

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia   w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw do wykluczenia. 

 

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie  ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe 

podmioty występujące wspólnie. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być 

przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest 

Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, 

składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.  

W/w pełnomocnictwo może zostać zastąpione umową o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, także w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza . 

 

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani 

do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu. Umowa powinna 

zawierać w swojej treści następujące postanowienia:  

1)  wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców tworzących 

konsorcjum;  

2)  prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań                        

w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna,                            

a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do 

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie 

umowę).  

3)  oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy                                 

o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego;  

4)  określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.  

 
-  Niespełnienie wymagań określonych powyżej potraktowane będzie jako uchylanie się od podpisania 

umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 u.p.z.p.  

-  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność                                                     

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

-   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie                                      

o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (wzór  zał. Nr 6 )  składa 

każdy z Wykonawców.  

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenie                     

za zgodność z oryginałem, dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,                         

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

-  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest  nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

-  Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22 u.p.z.p. oraz dotyczących podwykonawców składane                        

są w oryginale.  

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

UWAGA : 
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Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Zamawiający wymaga przedstawienia od 

Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty 

i zawierać w szczególności wskazanie:  

a)  postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  

b)  wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,  

c)  ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:  

 reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

 zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,  

 złożenie oferty wspólnie, 

 prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się  

wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez  

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

 

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 

ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

 

D.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 

ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM  

 

1. POLEGANIE NA ZASOBACH  INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH 

W ART. 22A 

 

1. 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.  

1. 2.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie dotyczące 

tych podmiotów. 

 

 

1. 3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 u.p.z.p. i 

ust. 5 pkt  1 ustawy Pzp . 

 

1. 4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane.  

1. 5.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

1. 6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

na który powołuje się Wykonawca , nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 
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udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, za-

mawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2). zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

wymaganą przez Zamawiającego  

 

 

 

1. 7.  W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający 

może żądać dokumentów, które określają w szczególności:  

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

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

wykonywaniu zamówienia publicznego;  

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą . 

 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów,                    

o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów                          

na potrzeby realizacji zamówienia.   

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

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

wymaga, aby z treści  ww. zobowiązania wynikało w szczególności: 

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ 

 

2.  POWIERZENIE WYKONANIA  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM  

 

2.1. Ilekroć w umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę  

w formie pisemnej   o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między  dalszymi podwykonawcami; 

 

2.2.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy. W tym celu należy wypełnić zestawie tabelaryczne zawarte 

w druku oferty wykonania.   
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2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w  par. 5 

pkt 1-9 ( Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia dot. potwierdzenia braku podstaw wykluczenia ) , dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza przeznaczyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 

którego zdolnościach lub sytuacji wykonawcy polega na zasadach określonych w art. 22 a 

ustawy Pzp.    -  NIE ŻĄDA 

 

Podstawa prawna: 

 

Art. 36 b 1. Zamawiający   ż ą d a   wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i 

podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  
1a. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 lub usługi. 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 lub usług.  

1b. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 1a, w przypadku 

zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców 

uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi  - NIE ŻĄDA 
 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że 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.  

Art. 36ba. 1. 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. 25 a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

 

2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający 

przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

E.     WYKAZ oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp tj. spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez Zamawiającego.   

Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczeń i dokumentów w powyższym zakresie.  

 

UWAGA:  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu : 
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procedura odwrócona 

 

 Etap I to:  badanie wszystkich złożonych ofert. Etap ten zamyka analiza ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia z art. 89. 

 Etap II to:   ocena wszystkich nie odrzuconych ofert wg przyjętych przez zamawiającego kryteriów 

oceny. 

 Etap III to: badanie oświadczenia wykonawcy, którego ofertę zamawiający ocenił najwyżej. 

 Etap IV to:  badanie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

nie podleganie wykluczeniu, jakie składa na żądanie zamawiającego wykonawca, którego 

oferta została oceniona najwyżej. 

 

Etap V to:  wybór oferty najwyżej ocenionej przez zamawiającego, jako oferty najkorzystniejszej , 

którą złożył wykonawca nie podlegający wykluczeniu i spełniający warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub 

złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Przeliczenie waluty: 
 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu , braku podstaw wykluczenia zawierają dane / informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej 

SIWZ , Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, 

Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm 

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A” 

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

 
ROZDZIAŁ 10:  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych 
 
Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 

Zamawiający za komunikatem opublikowanym na stronie internetowej UZP dotyczącym obowiązywania DYREKTYWY 

2014/24/UE oraz DYREKTYWY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku – wypełniając dyspozycję art. 46 dyrektywy 

klasycznej – podaje uzasadnienie decyzji Zamawiającego w zakresie nie dokonania podziału zamówienia na części.   

Uzasadnienie: Zamawiający ma stosownie do art. 36 aa Pzp możliwość podzielenia zamówienia na części.                            

Z przepisów nie wynika obowiązek podziału na części. 

 

ROZDZIAŁ 11:         Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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ROZDZIAŁ 12:       Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim musza odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 

zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ  13: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia                   

w walutach obcych 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej  

w złotych (PLN). 

 

ROZDZIAŁ   14:      Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: 

a)  informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, 

b) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych 

c) Informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ   15: Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

ROZDZIAŁ   16: Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 

 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  
 

 

 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie („Formularzu Oferta”) części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasobach Wykonawca powołuje się.   
  

L u b  

 

         Na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, którą jest wykonanie 

……………………... NIE DOTYCZY 

 W związku z powyższym roboty te muszą być wykonane osobiście przez wykonawcę lub jednego ze wspólników 

konsorcjum w sytuacji gdy wykonawcy złożą wspólną ofertę.  
 

ROZDZIAŁ  17: W przypadku zamówień na roboty budowlane: 
a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 

spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie 

wymagania, 
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b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub 

przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa 

takie informacje; 

Nie dotyczy. 

 

ROZDZIAŁ 18:   Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w 

sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość , zgodnie z 

art. 143a ust. 3 
 

Art. 143a. 1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje 

zapłatę:  
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 

których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych  
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość 

ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
Nie dotyczy. 

 

 

ROZDZIAŁ  19:  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
 

art. 67 ust. 1 pkt 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli 

takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; 

 

art. 67 ust. 1 pkt 7) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe 

dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub 

rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych 

właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w 

użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji; 

 
art. 67 ust. 1 pkt 6- Zamawiający nie przewiduje udzielenia , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych . 

               
              ROZDZIAŁ  20: Informacje  o  sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych                                      

w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

   1  Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania  

              oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub fax:                                           

    41 / 2714481 lub droga elektroniczna : koscielne@skarzysko.com.pl  
 

 Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, lub  

drogą elektroniczną  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
UWAGA: 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r.,                                      

a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:  

1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz                         

z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                         

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 

 

  2          W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający     

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną podane przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

 

mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
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Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej wskazanej w niniejszej SIWZ. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 3, 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 którym mowa powyżej. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres  prowadzącego postępowanie. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.  

Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o 

zmianach w swojej siedzibie wskazanej w pkt I niniejszej siwz oraz na stronie internetowej: wskazanej przez 

Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

 

3  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

    w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię i nazwisko:   Ksawery Krupa 

tel. 41 / 2714466 wew. 20 

  w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych ( procedura): 

imię i nazwisko:  Robert Gładyś  

tel.: 41 / 2714466 wew. 18 

 

ROZDZIAŁ  21: Wymagania dotyczace wadium 

 
1.       Zamawiający  wymaga wniesienia wadium. 
 
2.  Zamawiający  żąda wniesienia wadium w kwocie:  15.000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert                     

w jednej   z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 

 

   1) pieniądzu; 

        2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                               

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2014 r. poz. 

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 )  

 

3.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne nr : 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 z dopiskiem „Wadium 

przetarg na  zadanie pn. :   „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne I, ul. 

Spacerowa (379003T)” 

 

4.  Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie 

przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.  W przypadku wniesienia wadium w innej formie 

wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium a oryginał tego 

dokumentu, wykonawca składa   w kasie Urzędu Gminy – pok. 119. 
  Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy 

wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego,  czy też innego banku. 

  O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono  w wymaganym terminie, decyduje data             

      wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 
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5.  Zwrot wadium: 

Zgodnie z Art. 46. 

1. (Pzp)  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 

1a.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

2.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

3.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

4.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

wykonawcę. 

4a.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,   o 

którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

 oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do  grupy 

kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,  co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

21.6.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

         1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

   2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

   3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po   

stronie Wykonawcy. 

 

 

ROZDZIAŁ   22:       Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą      

  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. 

 
ROZDZIAŁ    23:    Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

23.1 Wymogi formalne: 

a) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej 

SIWZ;   

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru formularza oferty zał. nr 2. Oferta wraz z załącznikami 

musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej 

kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była 

upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w 

szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi 

aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz.700, z późn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.)). 
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c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach  

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez 

Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ; 

d) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu 

nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone  

w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający 

będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 

e) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można  

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i 

nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i 

nazwisko podpisującego; 

f) formularz oferty, oświadczenia, wykaz, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 

1e); 

g) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

h) UWAGA: 

Zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2016 r., 

poz. 1126) 

§ 14.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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. 

2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane 

są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. 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. 

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

§ 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

§ 16. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy 

 

i) W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem, dokument musi być załączony w formie oryginału.  

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.) dopuszcza 

się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza; 

j) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone 

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej 

części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron); 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

k) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, 

a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość 

dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 
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l)W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 

§ 5 i § 7 ( Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia ), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie    z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia i dokumenty. 

 

 

 

 

ł)W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7                    

( Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzeźroczystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), 

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 

b) opakowanie musi zostać opatrzone: 

adresem Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne  

             ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko  Kościelne 
 oznaczone napisem: Oferta - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne I, 

ul. Spacerowa (379003T)” – nie otwierać przed: 12.02.2018r. godz. 10:30. 
 imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz numerem 

telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub podobnym napisem 

dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 

zamawiającego. 

c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę 

podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty 

w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 

3.     Zmiana i wycofanie oferty 

a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. 

b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom 

niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta 

zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu 

składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio 

udokumentowane.  

 

4.  Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -  Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym,   że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

 

Zamawiający podaje definicję przedsiębiorcy, przejęcia  kontroli i grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy                       

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. 2017 poz. 229 z późn. zm) 
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Przedsiębiorca: rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,                       

a także: 

a/  Osobę fizyczna, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które                

nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b/  osobę fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność                       

w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c/  osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby                  

nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli 

podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa   w art. 13, 

d/  związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających 

konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

 

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego  uzyskania przez przedsiębiorcę 

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 

lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

a/  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 

zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

b/ uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na  podstawie porozumień z innymi osobami, 

c/ członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy zależnego), 

d/ dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

e/ prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f/ umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez 

takiego przedsiębiorcę. 

 

Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ    24:      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

 

1.   Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie  Gminy w Skarżysku 

Kościelnym,  ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat). 

2.  Termin składania ofert upływa w dniu  12.02.2018 r.  o godz. 10:00.                     

       Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 

         3.  Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 106 w dniu 12.02.2018r. 

o godz. 10:30.  Otwarcie ofert jest jawne. 

 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   

sfinansowanie zamówienia. 

 

5.   Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także  

informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia.  

 

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy    z 

dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe ( Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830 ), osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca. 
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ROZDZIAŁ   25:     Opis sposobu obliczenia ceny 
 

 

1.  Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia  

druku oferty wykonania ( zał. Nr 2 ) lub druku sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w 

załącznikiem. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys Ofertowy  . 

 

2 Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy , tj. wypełnienie i złożenie wraz z 

ofertą druku kosztorysu ofertowego stanowiącego zał.  do SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą 

kalkulacji uproszczonej. W przypadku  wystąpienia krotności ujętych w opisie pozycji kosztorysowej lub w 

osobnej kolumnie kosztorysu ofertowego, krotność tą należy uwzględnić w cenie jednostkowej danej pozycji 

kosztorysowej.  W kosztorysie ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji 

kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto 

(stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, 

ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.        

3        Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie  jednostki obmiarowej wraz z: 

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym 

wynikającymi ze specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego;   

- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania 

robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi  i towarzyszącymi wynikającymi ze 

specyfikacji technicznej;                                                                                   

- wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, obowiązkami  i wymogami 

wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).                                                                                                                                    
 

4. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych 

w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów 

wynikających z niniejszej specyfikacji.                                                                     

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w kosztorysie  ofertowym.                                                               

6. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy kosztorysem ofertowym a specyfikacją techniczną, wówczas w 

kwestiach sprzecznych uważać się będzie, że kalkulacji cen robót dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w niżej 

podanych dokumentach wg następującej kolejności:      

                  - kosztorys ofertowy,      

                  - specyfikacja techniczna.                                                                                                                     

Powyższe nie dotyczy jednostek miary i ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, które każdorazowo 

obowiązują Wykonawcę.  

Stwierdzenie sprzeczności w w/w dokumentach w okresie przed złożeniem ofert należy zgłosić  do 

Zamawiającego.     

7. Wynagrodzenie wykonawcy (za zlecony i wykonany zakres robót) za wykonanie robót  wynikać będzie z 

iloczynu ilości wykonanych prac i ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.   

8. W formularzu oferty Wykonawca podaje wartość ceny jednostkowej z dokładnością do  dwóch miejsc po 

przecinku. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

              Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

Sposób rozliczenia zamówienia określają istotne postanowienia  umowy. 

 Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą   a Zamawiającym nastąpi                 

w PLN.    

   

9.  Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku,                      

z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

  - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

 

10. Cena  - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i  ust.2 ustawy z dnia  9 maja 2014r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1830) . 

 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby  obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 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.  

 

12. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

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

kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje 

 

W przypadku niezłożenia takiej informacji pomimo ustawowego obowiązku lub w przypadku złożenia informacji 

nieprawdziwej, Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za powstałą w ten sposób szkodę,                             

w szczególności w zakresie kwoty zobowiązania podatkowego powstałego u Zamawiającego.  
 

ROZDZIAŁ   26:     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z 

obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do 

najmniej ważnego 

 
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena oferty za realizację zamówienia 60 % 

2. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 20 % 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 20 % 

 
 

 

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związki (a więc jednostki sektora 

finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz ich związki), kryterium ceny 

mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, tylko w przypadku jeżeli określą                  

w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykażą 

w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Zasada ta 

obowiązuje we wszystkich trybach udzielenia zamówienia. 

 

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji 

przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.  Uwzględnią także 

wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu 

zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, 

niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona)”. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do 

zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru 

oferty o znaczeniu ponad 60%.  – nie dotyczy. 

 

 

       I Kryterium – cena oferty – 60 % (C) ( maksymalnie –  60 pkt)    

 

W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu  wzoru: 

                         C min. 

              C =  ------------  x 60    1 % - 1 punkt 

                         C bad. 

 

gdzie: 

C      – ilość punktów oferty badanej   

C min. – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu   
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C bad. – cena oferty badanej   

 

 

II kryterium wydłużenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi –  „G” - 20 % 

 
Wartość punktowa w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” zostanie ustalona w oparciu 

o wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty termin wydłużenia, wg zasady: 

   

Kryterium Waga  % Liczba 

punktów 

Sposób oceny 

WYDŁŻENIE  

OKRESU  

GWARANCJI  I  

REKOJMI –  „G” 

 

Maks.  

20 % 

1,00 pkt Brak wydłużenia okresu gwarancji i 
rękojmi  

(36 miesięcy) 

10,00 pkt Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 
12 miesięcy 

(36 miesięcy + 12 miesięcy) 

20,00 pkt Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 
24 miesiące 

(36 miesięcy + 24 miesiące ) 
 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi   – 20,00 pkt. 

Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym. 

 

 Jeśli Wykonawca nie określi okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił 

gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy i otrzyma w tym kryterium 1,00 pkt. 

 
 

III kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

waga 20% max. liczba punktów 20 

Sposób oceny: 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         
1 % ceny brutto   (1,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         
2 % ceny brutto (2,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         
3 % ceny brutto (5,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         
4% ceny brutto (8,00 pkt.) 

 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         

5% ceny brutto (11,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         

6% ceny brutto (14,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         

7% ceny brutto (17,00 pkt.) 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                                                         
8% ceny brutto (20,00 pkt.) 
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Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym. 
 

W przypadku nie wypełnienia/zaznaczenia w formularzu ofertowym żadnej z powyższych 

pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny ofertowej brutto 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów ww. 

kryteriów. 

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia 

punktów wg zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie 

drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden , a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

niższa od 5 , to cyfra ta  zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 
 

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

3.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz, z  zastrzeżeniem ppkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1/  oczywiste omyłki pisarskie,  

2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  a w 

szczególności w przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ofertowej Zamawiający uzna, że 

Wykonawca podał prawidłowo cenę  jednostkową za 1 osobę, 

3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5.   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie  wyrazi     

pisemnej zgody na poprawienie w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ,                 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

 

6.   Art. 90 1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (t.j. Dz. U. 2017, poz. 847);  

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w 

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen 

rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.  

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



30 

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz ze złożonymi  dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

UWAGA 1: 

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które 

według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a 

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych 

8   Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub 

koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt 

rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający 

wybiera ofertę:  

1) z niższym kosztem nabycia albo  

2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia  

– jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń( zał 3 i 4 ).,  nie złożył na wezwanie  

Zamawiającego,  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 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 lub poprawienia lub  

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

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

sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, 

zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
10.    Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub  

koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest koszt 

rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia, nie można dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym koszcie, zamawiający 

wybiera ofertę:  

1) z niższym kosztem nabycia albo  

2) z niższymi innymi kosztami cyklu życia  

– jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  
 

ROZDZIAŁ   27:      Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
                   1. Art. 92.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1)  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,  

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, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4)  wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

7)  unieważnieniu postępowania  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

1a. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za 

niewystarczające.  

 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie internetowej.  

 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby 

sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do ( pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy) :  

a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - okazania 

ich pełnomocnictw;  

b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(o ile dotyczy). 

c) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 

d) Kserokopię uprawnień budowlanych osób przewidzianych do wykonania zamówienia w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej  „za zgodność   z oryginałem” przez Wykonawcę oraz aktualnego zaświadczenia o 

przynależności ww. osób do właściwej izby samorządu zawodowego; 

              3.Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta  zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym te informacje. 

2.3.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

           4. Zasady udostępniania protokołu postępowania:  

 

1.  Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

2.  Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

3.  W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający 

informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

4.  Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu. 
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5.  Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania                    

i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału                          

w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu 

przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji                             

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków albo w dniu przekazania informacji  o unieważnieniu postępowania. 

 

ROZDZIAŁ    28: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy  w wysokości  zaoferowanej w ofercie tj. ….% ceny ofertowej brutto.  

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

  1)  pieniądzu; 

  2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                               

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.  Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

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

  2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

  3)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów. 

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

zamawiającego. 

4.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia. 

5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust. 1.Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na  

 rachunek depozytowy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne – 

 nr konta: 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 

z dopiskiem:  

„„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)” 

 

8. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez 

Zamawiającego wykonania zamówienia w sposób należyty.  
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ROZDZIAŁ    29: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy   w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego  zawarte są w  Załącznik nr 7  do SIWZ. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w  projekcie Umowy ( Załącznik nr 7 do siwz) oraz 

w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

 

§ 29 
1. Zgodnie   z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Strony  przewidują   zmiany     zawartej umowy 

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:      

1)  co do terminu i wynagrodzenia: 

a) odkrycie  w gruncie przedmiotów  nie  możliwych  do zidentyfikowania  przed przystąpieniem  do  

robót budowlanych  takich  jak  m.in.  głazy narzutowe,  niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony 

Konserwatora Zabytków, które  powodują  konieczność wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych;  

  b) wystąpienia robót zamiennych.  

2) co do terminu: 

a) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia,  

uszkodzenia,  wymagające  naprawy  lub  wstrzymania  robót  ze  względu  na  akcję ratowniczą, 

wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; 

b) wystąpienie  nieprzewidzianych  zjawisk  atmosferycznych,  takich jak np. wichury,  ulewy,  śnieżyce  

mogących  spowodować  zniszczenia  wykonanych robót lub    konieczność wstrzymania robót 

wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia oraz minusowych temperatur 

uniemożliwiających prowadzenie robót; 

c) konieczność naprawy,  przebudowy lub wykonania urządzeń podziemnych przez właścicieli  tych 

urządzeń, 

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych; 

3) w przypadku zmian: 

 a)  ustawowych  stawek podatku od towarów i usług VAT; 

 b)  danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy,   

 c)  dotyczących  osób wymienionych w § 6 i § 7  niniejszej umowy;           

 d) Zmiany dotyczące podwykonawcy: W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia 

przewidzianej do powierzenia podwykonawcy, lub zmiany wskazanej w ofercie części przewidzianej 

do powierzenia podwykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem 

pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.                 

2. Warunkiem  wprowadzenia  zmian  zawartej  umowy  jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu 

konieczności  określającego przyczyny zmiany oraz  potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio)  co  

najmniej  jednej   z  okoliczności  wymienionych  w  ust. 1. 

3. Wszelkie  zmiany  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  pisemnej  

w  postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

ROZDZIAŁ   30:         Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania    o udzielenie zamówienia 

 
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. 

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt.  5. 
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3.   Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

odwołanie przysługuje wyłącznie  na czynności: 

a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego. 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

4.  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. 

5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, 

7.  Wykonawca lub uczestnik konkursu 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. 

8.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9.   Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP. 

10.  Odwołanie wnosi się: 

a) 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 zdanie drugie    albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ; 

b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie    albo w terminie 15 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ; 

c) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu  

nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie : 

-  10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia  SIWZ na 

stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

11.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 10 c)  wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                       

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień , których wartość jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub w terminie 10 dni w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień , których wartość jest równa lub przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.    

 

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków. 

13.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

14.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający 

może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, 

jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony 
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wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku 

czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

15.  Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem 

wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres 

niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

16.   Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 

oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

19.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż 

do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 

razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

20.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 

oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 

ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

21.  Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 16 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony 

prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 

186 ust. 2 i 3 PZP. 

22.  Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

23. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

24.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
25.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę 

wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

26.  W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani 

występować z nowymi żądaniami. 

27.  Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 

28. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie Pzp w Dziale VI – Środki ochrony 

prawnej. 

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU. 

1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej BIP w zakładce 

Zamówienia Publiczne. 

 2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub Faxu NA ADRESY zapisane w 

ofercie Wykonawcy. 

Ochrona danych osobowych: 

 

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą  

przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2016 poz.  922) przez 

Zamawiającego  w celach realizacji postępowań o  udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne  

do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
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