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DZP.271.2.1.2018 
 
  
 
 
GMINA  IRZĄDZE 
42 – 446 IRZĄDZE  NR 124  
www.irzadze.pl  

 
 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwana dalej SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), poniżej 5 548 000 Euro na zadanie 

pod nazwą.: 
  
 

SIWZ -  1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice,  
od DP 1782 S  od km 0+000 – 0+395 

              2.   Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie,   
od DP 1791 S – DG 705009 S  od km 0+000 – 1+097” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zatwierdził: ……….………………………….. 

( podpis )   
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Irządze , dnia 29.10.2018r.  

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

Dział I  
Nazwa Zamawiającego 

 
Gmina  Irządze 
 42 – 446 Irządze Nr 124 
tel.  34 3543009 
fax.  34 3543110 
strona internetowa Zamawiającego:         www.irzadze.pl 
e-mail:  urzad@irzadze.pl 
REGON    151398712 
NIP    6492299159 
Godziny pracy Urzędu:  pon.- pt  7:30 - 15:30 
    
 

Dział II  
Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.   
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje procedurę wynikającą z art. 24aa ww. 
ustawy Pzp (tzw. procedurę odwróconą). 
 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
 

Dział III 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania  pn.:  

 
1. „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, 

od DP 1782 S  od km 0+000 – 0+395” 
                 2.     „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie, 

od DP 1791 S – DG 705009 S  od km 0+000 – 1+097” 
 

 polegających na m. in. na: 
1. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

    - Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa gr. 10 cm 

    - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową 

    - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm. 

   -  Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 5 cm 

 

2. - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

    - Wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa gr. 10 cm 

    - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową 

    - Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca gr. 4 cm. 
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   -  Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna gr. 5 cm 

   -  Zabudowa 2 szt przepustów rurowych Ø 600 mm, długości po 6,0mb 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 
- załącznik nr 7  – Droga gminna Nr DG 705052 S (opis techniczny, przedmiar robót            

                                          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);  
- załącznik nr 8 – Droga gminna Nr DG 705011 S (opis techniczny, przedmiar robót            

                                          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);  
- załącznik nr 9 – projekt umowy. 

 
 

Inne uwarunkowania: 
 
1. Podane w dokumentacji projektowej przykładowe nazwy handlowe materiałów i ich 

producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami handlowymi posłużono się w celu 
opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. 

2. Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, 
posiadające wszystkie wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że 
wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w 
dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Wszystkie wymiary i powierzchnie należy sprawdzić przed zamówieniem materiałów. 
5. Wykonawca winien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych prac. 
6. Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (m.in. bhp., ppoż. Oznakowania 

tymczasowej organizacji ruchu oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych 
robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 
  

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa 
handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost 
w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania 
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako 
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 
gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.  
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie 
podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca 
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do 
zapotrzebowanego zastosowania. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest 
nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach.  
 
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 
 
Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności 
w realizacji robót.  
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu umowy czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 
podwykonawca  lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). 
Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności 
zakresu robót obejmującego:  
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- roboty związane z układaniem nawierzchni mineralno – bitumicznych. 
Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych. 
Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności o których mowa wyżej, realizujących prace objęte umową.  
 
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 powyżej 
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. 
 
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy 
Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 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 zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr  9 do SIWZ. 
 
 

2. Warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady 
 
Zamawiający wymaga udzielenia min. 60 miesięcznej* rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 
wykonany przedmiot umowy, w tym użyte materiały, licząc od daty dokonania przez Strony 
protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.      
 
*UWAGA: 
W związku z zastosowaniem kryterium oceny ofert – okres gwarancji i rękojmi,  Zamawiający 
wymaga określenia okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z pkt 2 Dział XIV SIWZ - Opis kryteriów, 
którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 
kryteriów. 
 
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego, strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej 
gwarancji jakości. 
 

3. Podwykonawcy.  
 
3.1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3.2.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
3.3.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 

własne.  
3.4.  Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie 

uznane przez Zamawiającego jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia 
przewidzianych do podwykonania, czyli zamiar wykonania przez Wykonawcę zamówienia 
siłami własnymi.   

 
4. Oferty częściowe.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 

5. Umowa ramowa.  
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
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6. Oferty wariantowe.  

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
 

7. Aukcja elektroniczna.  
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

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

9. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.  
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
 

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV.  
 
Główny przedmiot: 
 

 45233140 – 2 Roboty drogowe 
 

Dział IV 
Termin wykonywania zamówienia 

 
Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: od dnia przekazania terenu budowy 
 
Termin zakończenia przedmioty umowy:  do  dnia  14 grudnia 2018r. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 

Dział V  
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

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

1.1.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
1.2.  Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
2. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

3. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 

4. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  
4.1.  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał dwie (2) roboty 
odpowiadające swoim rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:  
  

 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż  700 000,00 zł brutto każda 
polegającej na: budowie, odbudowie, przebudowie dróg o nawierzchni asfaltowej  

 
W przypadku, gdy wykazywane roboty budowlane, są częścią większego zamówienia 
dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie robót budowlanych tylko 
informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. 
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4.2.  dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 
posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie  w specjalności:  
 

 min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania dla kierownika 
budowy – min. uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności 
drogowej 

lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie 
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa  
lub 
spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, tj. osobą/osobami, której/których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których 
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 

 
Osoby wskazane powyżej powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do 
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów. 
 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 
zaistnieją przesłanki do wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp. 
 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 
ustawy Pzp, tj.:  
6.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 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. 

6.2.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  

a)  w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej, warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów 
udostępniających zasoby spełni poszczególne warunki określone powyżej w specyfikacji. 

 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, 
waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na 
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać 
na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według 
zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową). 
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8. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu: 
8.1.  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. 

8.2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 
Zaleca się, aby pisemne zobowiązanie zawierało informacje dotyczące: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 

wykonywaniu   zamówienia, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
- informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

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

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. 
8.3.  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 i ust. 5 ustawy Pzp. 

8.4.  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. 

8.5.  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. 

8.6.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 8.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

  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, 
o których mowa w pkt 8.1. 

 
Dział VI  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

 
1. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ww. oświadczeniu zamieścił informacje dotyczące: 

a) innych podmiotów na zasoby, których się powołuje. 
 

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca winien wraz z 
ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w SIWZ Dział V, ppkt 8.2 (jeżeli 
dotyczy). 
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2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
Potwierdzeniem braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Pzp będzie również złożenie oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy 
kapitałowej wraz z ofertą. 
 
UWAGA: 
Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) 
będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 
 
Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp nie będzie wymagane w przypadku złożenia 
w postępowaniu tylko jednej oferty.  

 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura 
wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 
3.1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

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 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp. 
 

b)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że  
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 

c)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
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prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
 

3.2.  W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

3.2.1. w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej:  
a)  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– inne dokumenty - załącznik nr 5 do SIWZ, 
 

b)  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 
4.1.  zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
4.2.  przedstawienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1. 
 

5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
5.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ Dział VI pkt 3.1 składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

5.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1: 
- lit. a)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 
- lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu    

składania ofert. 
5.3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Reguły określone w ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5.4.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.5.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

6.1.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 i 3  do SIWZ składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

6.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, 
o których mowa pkt 2 oraz pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

6.3.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp 
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.  

6.4.  Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej 
przez notariusza za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może 
wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

 
7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, 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.  
7.1.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

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. 

7.2.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

7.3.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 
PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE 

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

5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
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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. 

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do 
złożenia dowodów. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1. 

 
Dział VII  

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
1. Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 34 3543110 lub  przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną – adres e-mail:   urzad@irzadze.pl. lub 
knowak@irzadze.pl 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez każdą ze stron 
drogą elektroniczną powinny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem, tj. skanem oryginału 
dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania.  

3. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a 
ustawy Pzp oraz oferty, w stosunku, do których zastrzeżona jest forma pisemna. Ponadto 
w odniesieniu do dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 
2 ustawy Pzp obowiązuje forma określona w §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

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

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej  

www.irzadze.bip.jur.pl 
 
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

9.1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
- Krzysztof Nowak – Inspektor Urzędu Gminy Irządze 
9.2. w sprawach dotyczących procedury przetargowej: 

       -    Krzysztof Nowak – Inspektor Urzędu Gminy Irządze 
 

Dział VIII  
Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 

10 000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu,  



           
SIWZ -  1.  Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice,  

 od DP 1782 S  od km 0+000 – 0+395 
                       2.      Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie,   

od DP 1791 S – DG 705009 S  od km 0+000 – 1+097 
 

 

 12 

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. 
Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na  wskazany 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

 
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze 
nr konta:  39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek 
zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa 
wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię.  
W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – 
Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby 
Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. 
Zamawiający wymaga aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 
dni od wyznaczonego terminu składania ofert. 
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 
3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie 

z warunkami określonymi  w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

4.1.  jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

4.2.  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
Gwarancja wadialna powinna wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub 
może zostać wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości Wykonawców składających 
ofertę) pod takim jednak warunkiem, że tenże podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, 
uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców. 
 

Dział IX  
Termin związania ofertą 

 
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert – dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
 
 

Dział X  
Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1.1.  formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 
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1.2.  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 25a ust 1 Pzp                   
–  załącznik nr 2 do SIWZ, 

1.3.  oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ; 

1.4.  zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 

1.5.  dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do 
reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 

1.6.  zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), 
a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę.  
5. Oferta winna być własnoręcznie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie 

z dokumentem rejestrowym lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  
6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego 

rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu w formie oryginału lub jego notarialnie 
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego 
do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.  

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż 
oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem składa odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich dotyczą.  

9. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią 
wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie 
wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż 
dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte 
w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.  

10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Ofertę składa się w jednym 
egzemplarzu.  

11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę.  
13. Ofertę zaleca się zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej 

rozsypanie się kartek.  
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
16. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
       Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami    
        w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a) koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
 

Gmina Irządze 
Irządze 124 

42 – 446 Irządze 
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Oferta na przetarg nieograniczony na zadanie pn:  
 

1. „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice, 
od DP 1782 S  od km 0+000 – 0+395 

            2.     „Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie, 
od DP 1791 S – DG 705009 S  od km 0+000 – 1+097” 

 
 

Nie otwierać przed :  14.11. 2018r. godz.  9:00 
 

 

 

a) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Irządze  

 
Zaleca się, by w lewym górnym rogu koperty znajdowała się pieczęć firmowa Wykonawcy 
wraz z adresem i nr telefonu. 
 

17. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji 
z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego 
z pisemnym wnioskiem. 
Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 
Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali sposób i formę udostępnienia 
oferty, z uwzględnieniem przepisów § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o czym poinformuje 
Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu. 

 
18. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
18.1. W przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  zawierającą: 
- potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,  
- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
18.2. W przypadku braku złożenia powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie 

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 
 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności 
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w dziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, 
po terminie otwarcia ofert. 
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ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert.  
1.1.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
oferty.  

1.2.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 

2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania 
są jawne bez zastrzeżeń.  

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

 
Dział XI   

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Irządze  
2. Termin składania ofert upływa   14.11. 2018 r. o godz. 8:30 

Oferty zostaną otwarte w dniu  14.11.2018 r. o godz. 9:00  w siedzibie Zamawiającego w sali 
Konferencyjnej. 
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Dział XII   
Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 

 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie  www.irzadze.bip.jur.pl 

informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 4, złoży 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. 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. 
7.1.  Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia oferty w przypadku gdy cena całkowita oferty jest 

niższa o co najmniej 30% od: 
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert; 

- 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. 

7.2.  Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
8. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Pzp lub 

nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których 
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp. 

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

10. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

11. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 
zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 
określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych przez Zamawiającego). 

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

14. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz zamieści stosowne informacje na stronie internetowej 
Zamawiającego   
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Dział XIII   
Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
2. Wykonawca określi cenę dla każdego z elementów zamówienia określonego w tabeli elementów 

rozliczeniowych (załącznik nr 2 do SIWZ) do oferty. Podstawę obliczenia ceny za roboty 
budowlane stanowi projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3. Kosztorys ofertowy dostarczy firma-przedsiębiorstwo, z którym zostanie podpisana umowa. 
4. W związku z przyjęciem formuły wynagrodzenia ryczałtowego za zrealizowany przedmiot umowy, 

załączony przedmiar jest narzędziem wyłącznie pomocniczym do opracowania oferty cenowej. 
5. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost            

z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w 
nich nie ujęte, a niezbędne do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 
zadania. 

6. W przypadku stwierdzenia braku lub niezgodności danych w dokumentacji projektowej                   
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien zgłosić ten fakt 
Zamawiającemu w celu uzupełnienia lub zmiany. 

7. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne koszty związane               
z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty transportu, urządzenia i zabezpieczenia 
terenu budowy, zasilania placu budowy, wykonania badań, prób, regulacji, przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej. 

9. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktura częściowa może zostać wystawiona 
wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru robot, potwierdzającego procentowe 
zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót, poświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

10. Fakturowaniu częściowemu podlega 80% kwoty umownej. Pozostałe 20% zostanie wypłacone 
Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

11. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
12. Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach 

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 
3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług. 

13.  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie 

polskiej. 
 
Sposób rozliczenia Wykonawcy: wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

 
Dział XIV  

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami  

i ich wagami: 
 
lp. Kryterium oceny ofert Waga 

1 cena (Kc) 70% 

2 okres gwarancji i rękojmi (Kg) 20% 
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3 wysokość kary umownej (Kk) 10% 

 
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

 
2.1.  Kryterium cena (Kc) 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 70% (maksymalnie 
70 pkt). 
 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 
 Cn 
Kc = -----------   x 100 x W 
 Cb 

 
Kc – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny 
Cn  – cena brutto oferty najtańszej 
Cb  – cena brutto oferty ocenianej 
W – waga kryterium (0,70) 

 
W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 70. 

 
2.2.  Kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) 

Kryterium okres gwarancji i rękojmi będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji 
i rękojmi, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 20% (maksymalnie 
20 pkt). 
 
Kryterium okresu udzielonej gwarancji i rękojmi oznacza doliczenie do punktacji 5 punktów za 
przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 6 m-cy. 
 
Przy czym: 
- minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi    – 60 m-cy 
- maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 84 m-ce 
 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów 
w kryterium 

60 m-cy   0 pkt 

66 m-cy 5 pkt 

72 m-ce 10 pkt 

78 m-cy 15 pkt 

84 m-ce 20 pkt 

 
Oferta z propozycją poniżej 60 m-cy jak i powyżej 84 m-cy zostanie odrzucona jako 
niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Brak wskazania (brak zaznaczenia w formularzu ofertowym) przez Wykonawcę okresu 
gwarancji i rękojmi zostanie uznany jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań 
dotyczących gwarancji i rękojmi wobec czego Zamawiający przyjmie okres gwarancji 
i rękojmi 60 m-cy. W powyższym przypadku Zamawiający przyzna 0 punktów w ww. 
kryterium. 
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W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20. 
 

2.3.  Kryterium wysokość kar umownych (Kk) 
Kryterium wysokości kar umownych będzie rozpatrywane na podstawie wysokości kar 
umownych, podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 10% (maksymalnie 
12 pkt). 
 
Kryterium wysokość kar umownych oznacza doliczenie do punktacji 2 punktów za 
zadeklarowanie przez Wykonawcę wyższej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 
 
Przy czym: 
- minimalna kara umowna – 0,2 % za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia 
- maksymalna kara umowna – 0,7 % za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia 

 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą: 
 
 

Wysokość kar umownych (Kk) Liczba punktów 
w kryterium 

0,2%   0 pkt 

0,3% 2 pkt 

0,4% 4 pkt 

0,5% 6 pkt 

0,6% 8 pkt 

0,7 % 10 pkt 

 
Oferta z propozycją poniżej 0,2% jak i powyżej 0,7% zostanie odrzucona jako niezgodna ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Brak wskazania (brak zaznaczenia w formularzu ofertowym) przez Wykonawcę wysokości 
kary umownej zostanie uznany jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań dotyczących 
kary umownej wobec czego Zamawiający przyjmie wysokość kary umownej 0,2%. 
W powyższym przypadku Zamawiający przyzna 0 punktów w ww. kryterium. 
 
W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 10. 

 
3. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację po 

zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.  
 
Łączna punktacja zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
P = Kc + Kg + Kk 

P – łączna punktacja 
Kc  – kryterium cena 
Kg  – kryterium okres gwarancji i rękojmi 
Kk – kryterium wysokość kar umownych 
 
 

Dział XV  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferowanej brutto najpóźniej w dniu jej 
podpisania. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednym lub kilku niżej wymienionych rodzajach: 
1) pieniądz, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancje bankowe, 
4) gwarancje ubezpieczeniowe, 
5) poręczenia udzielane 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. 
3. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto 

Zamawiającego:  
 

Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Irządze 
nr konta:  39 8277 0002 0010 0000 0030 0020 

 
Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których 
mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter) najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

5. Poręczenie lub gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewniać 
bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu.  

6. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za 
pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek 
innego banku. 

 
Dział XVI  

Warunki dotyczące umowy 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą.  
2. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp 

oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  
 

Dział XVII  
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności: 

 
 do Zamawiającego do dnia podpisania umowy przedłoży: 

a) dane niezbędne do przygotowania i zawarcia umowy (w tym informacje dotyczące osób 
uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku 
z realizacją umowy), 

b) w przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki lub konsorcjum – umowę spółki 
cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron regulującą ich 
współpracę, 

c) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione najpóźniej w dniu podpisania 
umowy w wysokości 10% ceny oferowanej brutto  

a) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, 
b) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych dla kierownika 

budowy. 
 

2. Niedopełnienie ww. obowiązków rozumiane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. 
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Dział XVIII  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 
1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy Pzp. 
2.1.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2.3.  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. 

2.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

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

2.6.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

2.7.  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie Pzp dla tej czynności. 

2.8.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2.9.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
stronie internetowej. 

 
 

Dział XIX  
Postanowienia końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
 

Dział XX  
Wykaz załączników 



           
SIWZ -  1.  Przebudowa drogi gminnej nr DG 705052 S w miejscowości Mikołajewice,  

 od DP 1782 S  od km 0+000 – 0+395 
                       2.      Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie,   

od DP 1791 S – DG 705009 S  od km 0+000 – 1+097 
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1. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią następujące załączniki: 

1.1.  ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE Z OFERTĄ, w terminie określonym w dziale XI SIWZ: 
- załącznik nr 1  – formularz ofertowy 
- załącznik nr 1a – kosztorys ofertowy 

       -     załącznik nr 2  – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie 
art. 25a ust 1 Pzp 

- załącznik nr 3  – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 

1.2.  ZAŁĄCZNIK SKŁADANY NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAWY DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składany w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy Pzp: 

- załącznik nr 4  – oświadczenie o grupie kapitałowej. 
1.3.  ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO przez Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona: 
- załącznik nr 5  – wykaz robót budowlanych; 
- załącznik nr 6  – wykaz osób. 
1.4.  ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
- załącznik nr 7  – Droga gminna Nr DG 705052 S (opis techniczny, przedmiar robót            

                                          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);  
- załącznik nr 8 – Droga gminna Nr DG 705011 S (opis techniczny, przedmiar robót            

                                          specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych);  
- załącznik nr 9 – projekt umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod 
warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do niniejszej specyfikacji. 

 


