
Ogłoszenie nr 539223-N-2018 z dnia 2018-03-30 r. 

Gmina Kondratowice: REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY 

KONDRATOWICE RELACJI KONDRATOWICE-PRUSY ORAZ W MIEJSCOWOŚCI 

KARCZYN 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kondratowice, krajowy numer identyfikacyjny 

93193494000000, ul. Kondratowice, ul. Nowa  1 , 57150   Prusy, woj. dolnośląskie, państwo 

Polska, tel. 713 927 681, e-mail fundusze@kondratowice.pl, faks 713 926 021.  



Adres strony internetowej (URL): www.kondratowice.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

www.kondratowice.biuletyn.net (zakładka: zamówienia publiczne ogłoszenia przetargów 

2018)  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.kondratowice.biuletyn.net (zakładka: zamówienia publiczne ogłoszenia przetargów 

2018)  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera)  

Adres:  



Urząd Gminy Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy - pok. nr 7 sekretariat I pietro w 

budynku administracyjnym  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONTY DRÓG GMINNYCH 

NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE RELACJI KONDRATOWICE-PRUSY ORAZ 

W MIEJSCOWOŚCI KARCZYN  

Numer referencyjny: WI.271.2.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

3  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dróg 

gminnych na terenie Gminy Kondratowice relacji Kondratowice - Prusy oraz w miejscowości 

Karczyn. Zakres robót obejmuje: a) Część I - Remont drogi w Karczynie nr 000005D (działka 

nr 235) • Roboty zabezpieczające • Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy oraz wjazdów • 

Nawierzchnie asfaltowe b) Część II - Remont drogi w Karczynie nr 000006D (działka nr 75 

oraz 88/1) • Roboty zabezpieczające • Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy oraz wjazdów • 

Nawierzchnie asfaltowe c) Część III - Remont drogi relacji Kondratowice - Prusy nr 000009D 

(Kondratowice działka nr 2, Prusy działka nr 272, 274/1) • Roboty przygotowawcze • Roboty 

nawierzchniowe • Roboty wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określają przedmiary robót oraz mapy sytuacyjne, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9  

Dodatkowe kody CPV:  



 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 

PZP na poziomie do 30% wartości robót budowlanych.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Określenie warunku dla części 1, 2 i 3 : Zamawiający odstępuje od 

szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie 

……………….. spełnia warunek Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Określenie warunku dla części 1, 2 i 3 : Zamawiający odstępuje od 

szczegółowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie je oceniał: Złożył stosowne oświadczenie 

……………….. spełnia warunek Nie złożył oświadczenia ………………………. nie spełnia  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Określenie warunku dla części 1, 2 i 3: Zamawiający uzna warunek za 

spełniony: Zamawiający uzna warunek za spełniony: - Jeżeli Wykonawca, nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie 



mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda - 

polegające na remoncie, przebudowie lub budowie drogi.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1. odpis 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; 

2.zaświadczenie 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 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; 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 prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 



Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.5-6 - składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio: a) 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. 

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 

terminu. b) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 2 do SIWZ 2. aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

z postępowania – wzór załącznik nr 3 do SIWZ Uwagi do oświadczeń Wykonawca, który 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 1 i 4 

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 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. 

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zmawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające 

dowody, o których mowa powyżej. Wykonawca zamieszcza w oświadczeniach informacje o 

podmiotach trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca dotyczące: braku istnienia 

wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia, zakresu w jakim powołuje się wykonawca 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby podmiotu trzeciego. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. Z dokumentów musi 

wynikać: w jakim zakresie każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, brak istnienia podstaw wykluczenia wobec każdego z wykonawców. 3. wykaz 

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 – 

sporządzony zgodnie z zał. nr 4 – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ 2. dowód wniesienia 

wadium 3. 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, z którego 

będzie wynikał: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

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

publicznego, d) 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. 4. dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 

złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie 

osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 5. dokument 

pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej 

(art.78 § 1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z 

pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób 

udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. UWAGI: - jeżeli 

dokumenty, o których mowa powyżej dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca wskazuje 

te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a Zamawiający pobiera samodzielnie z 

tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. - w przypadku 

złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, 

dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 

finansowych. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT DOTYCZY CZĘŚCI 

1, 2 i 3 ZAMÓWIENIA Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej; przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 



przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. SKŁADANIE OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ 

WYKONAWCÓW Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. 

jako konsorcjum lub spółka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku 

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Jeżeli oferta wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może 

być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie tego zamówienia. 

Forma złożonych dokumentów: 1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty i inne niż 

oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do 

jej prawdziwości. 6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzające, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, innych 

dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Dokumenty, o 

których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 8. Dokumenty 

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

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

W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez 

zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, 

zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę 

wadium w wysokości: 1) dla CZĘŚCI 1 – 1000 złotych, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 

2) dla CZĘŚCI 2 – 2000 złotych, słownie: dwa tysiące złotych 00/100. 3) dla CZĘŚCI 3 – 

4000 złotych słownie: cztery tysiące złotych 00/100. Forma wadium Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 2. Elementy składowe gwarancji lub 

poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym 

Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) Gwarancja będzie zawierała wszystkie 

przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa 

Zamówień Publicznych; b) Okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania 

ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gwarancja powinna 

zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Kwotę gwarancji, c) Termin ważności gwarancji, d) 

Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 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. f) 

Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. g) Wszelkie spory dotyczące gwarancji 

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 

kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, Jednocześnie Zamawiający 

wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. 

Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 3. Miejsce i sposób 

wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać 

przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego: 10 9588 0004 

0000 1111 2000 0030 Wadium – Znak sprawy ................................... wskazać część 

zamówienia. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w 

oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez 

jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. Uwaga! Wadium w tej formie uważa 

się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien podać nr 

konta, na który ma być dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczynić podczas operacji 

przelewu i na formularzu ofertowym). 4. Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert, b) Wadium musi być wniesione na cały okres 



związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, c) Wniesienie wadium w formie innej 

niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania 

ofert. d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do 

upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości 

i formie. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad 

określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli 

w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie 

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

stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust 1, 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.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  



Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  



Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1. W przypadku zmiany wysokości 

obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże 

wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie wykonano. 2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do 

praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących 

niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, 3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji 

przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź 

zależnymi wyłącznie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego 

jedną z przyczyn wskazanych powyżej 4. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany 

technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, 

zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 



pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy 

czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, 

wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub 

zmianę wynagrodzenia, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz jeżeli 

wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres 

realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez 

wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 

wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 5. W przypadku, gdy z 

przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo 

dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest 

to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim 

korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) 

zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę 

sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ 

na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach 

mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na 

poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy 

lub zmianę wynagrodzenia oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie 

lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o 

okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu 

Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego 

dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, 

której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe 

do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w 

szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, 

powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) 

zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 

substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź 

regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej 

kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę 

sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły 

wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w 

wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 7. W 

przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót 

nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu, na 

podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i 

stanowiącego załącznik do umowy . 8. W przypadku robót zamiennych nastąpi odliczenie z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu. Podstawą do odliczenia 

będzie kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony przed podpisaniem umowy, 

stanowiący załącznik umowy oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w 



miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w 

oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w 

wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 

Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla 

danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie 

doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 9. W przypadku dopuszczonego 

prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez 

wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 10. W przypadku uzgodnienia pomiędzy 

Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 

skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 11. W 

przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste 

błędy pisarskie lub rachunkowe. 14. W przypadku zmian budżetu Gminy lub zmian zawartej 

przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany: 1) sposobu rozliczania lub warunków 

dokonywania płatności, 2) terminu realizacji niniejszej Umowy, 3) harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych 

Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: a) zmiana 

nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem 

Umowy. 16. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia 

podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji 

podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z 

podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w 

terminie 7 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 17. W przypadku zmiany sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku 

zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. 18. W przypadku zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia lub jego części, lub 2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania 

realizacji przedmiotu zamówienia, 3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obydwie strony umowy.Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić 

zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2018-04-17, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  



Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Remont drogi w Karczynie nr 000005D (działka nr 235) 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część I - Remont drogi w Karczynie nr 000005D (działka nr 235) • Roboty 

zabezpieczające • Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy oraz wjazdów • Nawierzchnie 

asfaltowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz mapy 

sytuacyjne, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr:  2 Nazwa:  Remont drogi w Karczynie nr 000006D (działka nr 75 oraz 88/1) 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część II - Remont drogi w Karczynie nr 000006D (działka nr 75 oraz 88/1) • 

Roboty zabezpieczające • Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy oraz wjazdów • 

Nawierzchnie asfaltowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary 

robót oraz mapy sytuacyjne, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2018-08-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Remont drogi relacji Kondratowice - Prusy nr 000009D (Kondratowice 

działka nr 2, Prusy działka nr 272, 274/1) 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Część III - Remont drogi relacji Kondratowice - Prusy nr 000009D 

(Kondratowice działka nr 2, Prusy działka nr 272, 274/1) • Roboty przygotowawcze • Roboty 

nawierzchniowe • Roboty wykończeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

określają przedmiary robót oraz mapy sytuacyjne, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  



data zakończenia: 2018-08-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


