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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Gmina Lipnik 
27-540 Lipnik  20 
www.bip.lipnik.pl 
inwestycje@lipnik.pl 
Godziny  pracy urzędu  7.15  -  15.15 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn.zm). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z późn.zm) oraz jej aktów wykonawczych; 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1126); 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). w 
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych 

III.  Opis przedmiotu zamówienia  

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: 
 

Remont  dróg gminnych w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Remont drogi gminnej Nr 337023T Włostów – Swojków na odcinku 1256 mb   od km 0+000   
do km 1+256 
Remont drogi gminnej Nr 337041T Usarzów – Kozia Górka  na odcinku 1180 mb  od km 1+722 
do km 2+902 

 
oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty 

podpisania przedmiotowej umowy  
a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku  r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno - użytkowym   (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej  
i elektronicznej oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej.  

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą 

składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót 
Budowlanych i przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do 
zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu 
kosztów zamówienia. 

Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany 
element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia: 
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a) projekt budowlany 
b) przedmiar robót 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
5. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach 

technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 
wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 

6. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, 
dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry 
wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, 
użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana 
marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w 
wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry 
techniczne. 
Zamawiający informuje, że opisując  przedmiot  zamówienia  przez  odniesienie  do  norm, 
europejskich   ocen   technicznych,   aprobat,   specyfikacji   technicznych   i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza  rozwiązania 
równoważne  opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

7. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy 
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały         
i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 
oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry 
określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.   

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie 
dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki 
rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa – zał. nr 9 do SIWZ 
8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm). 

9. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45 110000-1, 45 200000-9, 45 400000-1 
10.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych. 
11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanawiania dynamicznego systemu 

zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję elektroniczną. 
13. Podwykonawstwo: 
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
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. 
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.  



 5

14. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ,  
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu: 
a) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni 
b) kary umowne nie będą wyższe niż w umowie zawartej z generalnym Wykonawcą 
c) przedmiot umowy będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia Zamawiającego 
d) umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu 

realizacji  niż z generalnym Wykonawcą  
e) termin zgłoszenia odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu wynosić będzie 7 dni 

15. Zamawiający informuje że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia wynosi 10% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do SIWZ – Projekt umowy. 

 Powyższe wymagania określają w szczególności: 
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
c) 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.  

 
IV. Termin wykonania zamówienia  

 
      20.12.2017r. 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1) kompetencji  lub uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Nie dotyczy. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Nie dotyczy. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
3).1. potencjał techniczny 

 Nie dotyczy. 
 3).2.  potencjał zawodowy 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 

- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy:  
wykonawca przedstawi osobę, która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności inżynieryjnej drogowej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 września 2014r  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278 z późniejszymi zmianami ). 

 Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia równoważne do powyższych wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa 

b)   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
      wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz 
których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy  te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy  roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego 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 - co najmniej  2 roboty budowlane polegające na 
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przebudowie, rozbudowie, budowie lub remoncie dróg w tym chodników o wartości nie mniejszej niż  
150 000,00  PLN  brutto każda. 
 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

 
 
Va.   Przesłanki wykluczenia Wykonawców 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp. tj.:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) 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. poz. 553, 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),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
pkt 13;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające 
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej 
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

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

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę (okoliczności wskazane 
w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp) : 

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd 
zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259,i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

b. 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. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 ppkt 2 i 3; 5-9 oraz ust. 2 ppkt 1, 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 doznana krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy. 
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  

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

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca:  
a) nie podlega wykluczeniu  
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz 
z ofertą. Propozycje treści oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 

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

3. 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, ze nie podlegają 
wykluczeniu oraz 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. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z 
załączeniem dowodów określających, czy  te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy  roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (załącznik nr 7 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, uprawnień, 
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 8 do SIWZ). 

 
2) 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 Pzp;  

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

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

d) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 2) lit. a) przedkłada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 2) lit. b) i c) przedkłada dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że, zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9. 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. 8 i 9 , 
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. 

10. 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. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt 7 powyżej, 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. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 i 7 
powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 



 9

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. 

 
 
 
VIA Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w Art. 22a ustawy PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

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.  
Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający oceni, 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 ustawy Pzp oraz o których mowa w 
Va 2 a).  

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.  

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.  

6. Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,  podmiotu,  
o którym mowa powyżej, 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 powyżej. 

7. 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 oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. VI. ust. 1 SIWZ. 

8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 6 2) a-c) powyżej. 

9. Zamawiający w oparciu o § 9 ust. 3 Rozporządzenia nie żąda od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentu wymienionego w 6 2)a-c) powyżej, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówieni, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub 
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.  
 

 
VIB Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z 

ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja 
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, 
konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt. V.1 SIWZ muszą 
spełniać łącznie.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z 
wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w  pkt. VI.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.6 SIWZ, przy 
czym: 
1) Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI.6.1. składa odpowiednio Wykonawca, który 

wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. V.2.1 
c. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. VI.6.2 składa każdy z nich. 
 

VI C Informacja o dokumentach potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z  postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. 
Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 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. 
Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
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. Oferta wraz z załącznikami musi mieć formę pisemną. 
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i    

Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 
2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615). 

3. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z 
raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego ) 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:  
 

Marcin Zieliński, Rafał Smoliński tel. 15-869 14 10 wew. 45  - sprawy merytoryczne   
Marcin Zieliński, Rafał Smoliński tel. 15-869 14 10 wew. 45  – sprawy formalno – prawne 
 
VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu 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. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
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3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Pytania należy kierować na adres: 
Urząd Gminy w Lipniku  
Lipnik 20 
27 – 540 Lipnik  
Fax: 015 869 17 54  
e-mail: rafal.smolinski@lipnik.pl 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści je na 
stronie www.bip.lipnik.pl 
 

6. W przypadku dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

7. W przypadku dokonania zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie 
internetowej www.bip.lipnik.pl 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą , zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną  

do reprezentowania wykonawcy. 
4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 

właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
5. Jeżeli osoba /osoby/ podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to 
musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 
na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane przez wykonawcę i inne podmioty, na 
zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
przez podwykonawców, składane są w oryginale. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. VIA.2. SIWZ 
należy złożyć w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt.7, 
składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
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Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

9. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej 
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez 
wykonawcę. 

13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)”  
i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez 
tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

15. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
podczas otwarcia ofert tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
18. W przypadku załączenia do ofert innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. 

materiały reklamowe) dokumenty takie nie będą oceniane przez zamawiającego i nie będą miały 
wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 

19. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług .Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 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. Brak takiej informacji w 
ofercie uznana zostanie jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.   

XII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik 20 pok. nr 19 sekretariat  
 Termin składania ofert upływa w dniu   14.11.2017r.  o godz. 10:00. 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)  
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy w Lipniku, 27-540 Lipnik 20 oraz 
opatrzone nazwą zamówienia:     
Przebudowa i remont  dróg gminnych w ramach usuwania klęsk żywiołowych 

 
Nie otwierać przed dniem 14.11.2017r. godz. 10:15 

 
3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy    
     niezwłocznie. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
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składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według 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. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z 
napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.  

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi 14.11.2017r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy pok. 35 sala narad 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową na wszystkie elementy zamówienia w rozumieniu art. 632 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.). 
2. Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót ujętych w 

dokumentacji technicznej – załącznik nr 9 do SIWZ 
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (łącznie 

z ubezpieczeniem, podatkami, kosztami pracowniczymi, narzutami, zyskiem, ewentualnymi upustami, 
itp.). Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji 
projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i 
informacje Zamawiającego zamieszczone w SIWZ – musi zawierać także wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu do użytkowania.  

4. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca może dokładnie zapoznać się: 
a)   przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy  dokumentacja zawiera w swej treści 
wszystkie konieczne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót 
obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją  
b)   z terenem przyszłej budowy, aktualnym stanem technicznym elementów infrastruktury 
znajdujących sie na terenie inwestycji oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje 
mające wpływ na wartość zamówienia. 

 5. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić również warunki wykonywania  robót oraz 
postanowienia wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny.  

6.  Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą 
podlegały zmianom. 

7. Cenę oferty należy podać bez podatku VAT i z podatkiem VAT. Podmiot zagraniczny w ofercie wpisuje 
tylko cenę netto.  

8. . Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
XV. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy wyborze  oferty,  wraz  z  

podaniem  wag  tych  kryteriów  i  sposobu oceny  ofert,   
1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
 
1.1 kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) – waga kryterium 60% 
Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru: 
      cena oferty najniższej 

C = -------------------------------       x 100x 60% 
      cena oferty badanej 
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1.2. kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40% 
Warunki udzielenia gwarancji i rękojmi będą oceniane  na podstawie niżej wymienionych  kryteriów: 
a) Okres gwarancji i rękojmi punktowany od 0 do 40 pkt. tj.: 
— 3  lata - 0 pkt. (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi) 
— 4 lata  – 20 pkt. 
— 5 lat – 40 pkt. 

 
2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w ofercie, długość okresu 
gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. 

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba 
punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie 
ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:  

4. W zakresie kryterium ceny oferta może uzyskać 60 punktów, w zakresie kryterium długość okresu 
gwarancji i rękojmi oferta może uzyskać 40 punktów.  
Oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów (60 pkt ). 
Pozostałe oferty zostaną porównane z nie odrzuconą ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają 
odpowiednio mniejszą ilość punktów.  

5. Oferta nie odrzucona zawierająca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi uzyska maksymalną ilość 
punktów (40 pkt )  

6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 
liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów ustalonych w pkt 1. 

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. 

7a. 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. 

7b. 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 

7c. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez zamawiającego zgodnie 
z art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp, a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp 
zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

9. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki pisarskie oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

Przez oczywistą  omyłkę  pisarską Zamawiający  rozumie  widoczną,  niezamierzoną  niedokładność  
lub  inną podobną  usterkę  w  tekście,  która  jest  widoczna  na  pierwszy  rzut  oka,  bez  potrzeby  
przeprowadzania jakichkolwiek  wyjaśnień,  a  jej  poprawienie,  nie  wywoła zmiany  rzeczywistej  
treści  i  sensu    oświadczenia  woli Wykonawcy.  
Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską w szczególności polegającą na:  

a) niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu,   
b) przekręceniu, opuszczeniu, przeoczeniu wyrazu,  

c) ewidentnym błędzie gramatycznym lub rzeczowym (np. 31 listopada 2013 r.)  
d) niedokładności,  która  wynika  z  porównania  odnośnych zapisów  zawartych  w  
oddzielnych dokumentach  (np.  wpisanie  niezgodnego  z  dokumentami nr  NIP,  adresu,  
nieprawidłowy  dziennik ustaw, itp.)   
 

Warunkiem poprawienia w/w omyłek pisarskich jest ich oczywistość (oczywista znaczy bezsporna, nie 
budząca wątpliwości).   
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Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez 
Wykonawcę, który  polega  na  uzyskaniu  nieprawidłowego  wyniku  działania  arytmetycznego.  Jest  
ona  bezsporna,  nie  budzi wątpliwości,  można  ją  poprawić  bez  konieczności  odwoływania  się  do  
innych  dokumentów  postępowania  lub uzyskiwania  wyjaśnień  Wykonawcy.  „Oczywistość” omyłki  
rachunkowej  winna  być  możliwa  do  ustalenia na podstawie oferty.  
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, polegające w szczególności m.in. na:  
1) nieprawidłowym  mnożeniu  ceny  jednostkowej  netto  podanej  przez  Wykonawcę  w  Formularzu  
cenowo  - ofertowym  i  szacunkowe  zapotrzebowanie  podane  przez Zamawiającego  tj.  
poprawienie  wartości  netto pozycji, a w dalszym ciągu wartości brutto pozycji; 
2) nieprawidłowym podaniu kwoty podatku VAT w zł, przy zastosowaniu przez Wykonawcę 
prawidłowej stawki podatku VAT, w przypadku podania przez wykonawców takiej kwoty,  
3)nieprawidłowym  zsumowaniu  wartości  netto  i  brutto  w pozycji  „Razem”  Formularza  cenowo  –  
ofertowego (suma wszystkich pozycji w danej kolumnie Formularza cenowo – ofertowego), 
uwzględniając konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych ww. poprawek. 
Sprawdzenie poprawności wykonanych wyliczeń rachunkowych dokonane zostanie w oparciu o 
przedstawiony Formularz cenowo- ofertowy.  
Przykładowy błąd nie do poprawienia, który skutkować będzie odrzuceniem oferty:  
- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku VAT.  
Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty.   
Dla wypełniania przez Zamawiającego tego obowiązku konieczne jest ustalenie dwóch okoliczności i 
łączne ich spełnienie:  
1) stwierdzona przez Zamawiającego niezgodność treści oferty z SIWZ ma charakter omyłki,  
2) poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w ofercie.  
Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy  
mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności, gdyż to nie 
łatwość w poprawieniu omyłki,  lecz  jej  istotność  jest  przesłanką  wskazaną w  przepisie  art.  87  
ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień publicznych.  
Istotność lub nieistotność zmiany odnosić się będzie do treści oferty poprawianej, co wynika wyraźnie  
z brzmienia art.  87  ust. 2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, a  treści innych  ofert  
można ewentualnie  traktować pomocniczo (jakkolwiek jest to kwestia indywidualna w każdym 
postępowaniu).   
(Treść innych omyłek w oparciu o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej).  

10. 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: 
a) 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 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)  
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
c)    wynikającym  z przepisów  prawa  pracy  i przepisów o zabezpieczeniu  społecznym   
       obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

11. 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. 10,  
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. 10 

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

13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

14.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 9 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki o której mowa w pkt 9 
7a)  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą;  
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium;  
7c)   oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;  
7d)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 

a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
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 ustawy Pzp, 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. 
2. Informacja o której mowa w pkt XVI ppkt 1) i 5)-7) zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

zamawiającego. 
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. XVI ppkt 1), jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm) 

 
- w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

- albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed 
upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm) 

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o 
których mowa w art. 93 ust. 1  ustawy PZP 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala 
się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

najpóźniej w dniu podpisania umowy w jednej lub kilku następujących formach: 
                   -  pieniądzu, 
                   - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest  zawsze zobowiązaniem  pieniężnym 
                   - gwarancjach bankowych, 
                   - gwarancjach ubezpieczeniowych, 
                   - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Lipnik  65 8493 0004 0190 0306 8202 0001 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, przez ustanowienie 
zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  lub jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 
określonych w w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku 
bankowym i zwróci Wykonawcy wraz 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. 

5. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30% 
wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wartość 
zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

XVIII. Istotne postanowienia umowy 
Istotne postanowienia umowy: 
 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
    której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika 
    z wystąpienia następujących okoliczności: 

2.1.  zmiana terminu wykonania umowy  - w przypadku :  

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie 
odbiorów,  

b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy( jeśli dotyczy) oraz 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót przez 
Zamawiającego, 

d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,  
e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje 

społeczne, działania militarne itp.),  
f) opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana 

obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, 
wyrok sądu itp.). 

g) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa 
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h) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu 
realizacji o niezbędny  czas ich uzyskania, 

i) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe 
zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

j) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego 
placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia  
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z 
tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót; 

k) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, jak 
również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli 
będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach 
określonych w Umowie (jeśli dotyczy); 

 
      W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie 
      mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec 
      odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu 
      w sposób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub  
      opóźnienia. 

2.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku:  

a) ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 
b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 

z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie 
przewidywały przy zawarciu umowy 

2.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 
stopień pierwszeństwa. 

 
2.4. organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych 

podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, 
potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają 
podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że 
osoby podwykonawcy, grupy wykonawców  
i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 
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2.5. wynagrodzenia:  

a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. 

b) ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze 
zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%. 

c) w przypadkach określonych w pkt.2.3  niniejszego §. 

d) w przypadkach określonych w § 22 ust.1 lit.a 

e) Obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady 
mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających  użytkowanie) ,  oraz 
takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne) 

f) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę 
– o wartość wynikającą z tych zmian 

g) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszy wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian. 

2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych  w pkt.2.3 niniejszego § oraz § 22 
ust.1 lit.a nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów. 

a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona  
w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
 o którym mowa w § 4. 

b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi 
pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w 
miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

d) wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5, 
     okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania 
     takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji 
    w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 
    Zamawiającego ani Wykonawcy. 

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej   

1. 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 Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

3. 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. 
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4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 określenia warunków udziału w postępowaniu 
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
 odrzucenia oferty odwołującego 
 opisu przedmiotu zamówienia 
 wyboru oferty najkorzystniejszej 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej „Izbą” 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. 

7. 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.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 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. 

9. 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. 

10. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie zamówień publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 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. 

14. 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. 

15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

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 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego. 
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21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z 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 ustawy Pzp. 

22. 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. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 

24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 
25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo 
pocztowe (Dz. u. poz. 1529) jest równoznaczne  z jej wniesieniem. 

26. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

XX. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

        
 

        ZATWIERDZIŁ 
 
 
 
 

 
 
 
Wykaz załączników: 
1. wzór oferty – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysami ofertowymi 
2. projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ 
3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ 
4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ 
5. zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 5 
6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- załącznik nr 6 
7. wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 7 do SIWZ 
8. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ 
9. dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ 
 


