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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA STRZELECZKI 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 
e-mail:ug@strzeleczki.pl 
www.strzeleczki.pl 
 
Godziny pracy Urzędu: 
Poniedziałek, wtorek, czwartek:  od 7.30 do 15.30, 
Środa:     od 7.30 do 17.00, 
Piątek     od 7.30 do 14.00. 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 

1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej  
w miejscowości Racławiczki” 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości 

Racławiczki. 

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z budżetu Państwa w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastuktury drogowej na lata 2016-2019 (Fundusz 

Dróg Samorządowych). 

• Opis stanu istniejącego: 

Przedmiotowa droga stanowi w chwili obecnej dojazd do zabudowań mieszkalnych. 

Istniejąca nawierzchnia drogi jest bitumiczna o szer. 4,4-5,0m, z licznymi ubytkami  

i deformacajmi, daltego też nie zachowuje wymogów dla dróg o ruchu lekkim pod względem 

bezpieczeństwa i funkcjonalności. W pasie drogowym znajduje się również chodnik który jest 

w złym stanie technicznym co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Wody opadowe z drogi 

odprowadzane są do istniejącego kanału betonowego, a następnie do istniejącej studni 

kanlizacji deszczowej. W pasie drogowym znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego  

w postaci sieci wodociągowej. Warstwa nośna posiada niedostateczną wytrzyamałość daltego 

konieczne jest zastosowanie technologi przebudowy, mającej na celu porawienie warunków 

funkcjonalno-użytkowych związanych z cechami geometrycznymi nawierzchni (szerokość 

 i równość). 

 

http://www.strzeleczki.pl/
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• Projektowane parametry techniczne drogi: 

− kategoria ruchu   - KR2 

− długość odcinka drogi                       - 505,35m 

− prędkość projektowa                         - 50km/h 

− szerokość pasa ruchu  - 2,25m 

− klasa techniczna drogi                       - D 

− przekrój drogi                                    - 1x2   

− szerokość jezdni                                - 4,50m 

− szerokość chodnika                           - 2,00 

− spadki poprzeczne jezdni                  - 1,0% 

− rodzaj poboczy                                  - utwardzone bitumiczne 

− szerokość poboczy                            - 0,75m 

− rodzaj nawierzchni jezdni  - beton asfaltowy 

− odwodnienie                              studzienki ściekowe usytuowane poza jezdnią 

 

• Konstrukcja drogi: na całym odcinku przebudowanej drogi projektuje się 

rozbiórkę i korytowanie istniejącej nawierzchni drogi i wykonywaniu nowej 

konstrukcji zgodnie z przekrojami. W związku z wystąpieniem w podłożu 

gruntów wątpliwych projektuje się stabilizację cementem o grubości 15cm. 

Stabilizacja powinna być wykonana w jednej warstwie z zapewnieniem 

odpowiedniej pielęgnacji po jej zagęszczeniu. Na wykonanej stabilizacji, należy 

wykonać podbudowę z kruszywa łamanego z zachowaniem odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych. Podbudowę należy zagęszczać do 

osiągniecia wymaganego zagęszczenia oraz nośności, nie dopuszcza się 

stosowani a kruszyw sztucznych oraz kruszywa wapiennego. Po wykonaniu 

podbudowy wykonany zostanie dywanik z betonu asfaltowego w dwóch 

warstwach o łącznej grubości 12cm. Na całym odcinku zostanie przebudowany 

chodnik o szer. 2,0m, który połączony będzie z nawierzchni jezdni 

krawężnikiem betonowym 15x22x100. Wzdłuż całego odcinka wykonane 

zostanie pobocze bitumiczne o szer. 0,75m oddzielone od jezdni 

oznakowaniem poziomym P-7a. 

 

• Konstrukcja nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza: 

− w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm 

− w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm 

− górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr 22cm 

− w-wa stabilizacji podłoża cementem C1,5/2,0 z ewentualnym doziarnianiem 

pospółką – gr.15cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

 

• Konstrukcja chodnika: 

− nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej – gr.8cm 

− podsypka z miału kamiennego- gr. 3cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 15cm 

http://www.strzeleczki.pl/
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− w-wa odsączająca z pospółki – 10cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

• Odwodnienie:  

Odwodnienie drogi gminnej będzie odbywać się poprzez przebudowany kanał 

betonowy do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze 

powiatowej.  

• Oświetlenie: 

W ramach tej przebudowy należy wykonać wymianę istniejącego oświetlenia 

w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych (montaż wysięgnika z nową 

oprawą), oraz umieszczenie oznakowania aktywnego na znakach D-6..  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 

− dokumentacja projektowa – załącznik 8 do SIWZ, 

− przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

3. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy/ów: 

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym terminowe wykonanie 

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 

2) Wykonawca winien spełniać inne wymagania określone we wzorze umowy, wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa. 

3) Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 

wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz 

szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym  

w szczególności spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2019r. poz.266) oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.1202 z póź.zm). Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczanego przedziału tolerancji. 

4) Organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy; 

5) Poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, montażu 

licznika zużycia wody oraz koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót;  

6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

7) Wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

8) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 

obejmującej w szczególności wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą; 

9) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku; 

10) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 

http://www.strzeleczki.pl/
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11) Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

12) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 

13) Oznakowanie, zabezpieczenie i oświetlenie miejsc kolizyjnych; 

14) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem przetargu; 

15) Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 

16) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca w imieniu Inwestora uzyskanie 

niezbędnych dokumentów pozwalających na użytkowanie obiektu; 

17) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący 

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej 

sytuacji będą rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli 

– Zamawiającego, Wykonawcy i mieszkańców posesji. 

 

4. Rozwiązania równoważne: 

1) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia 

są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) 

niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub 

producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez 

materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. 

3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 

zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) 

wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do 

wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub 

systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące 

parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne 

dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście 

równoważne.  

4) Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 

eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 

5) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie w Polsce. 

6) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie  

z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. 

http://www.strzeleczki.pl/
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5. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

Kod CPV Opis 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-9 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

 

6. Inne zobowiązania wykonawcy/ów: 

1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynnosci w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czyności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- 

Kodeks pracy* (Dz.U.z 2016r. poz.1666, z poź.zm.) 

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby wykonujące 

roboty budowlane zwane dalej ,,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.z 2018r.poz.917 z późn. zm.). 

3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym,  

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych lub innych 

przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

z pracowikami, o których mowa w pkt 2), wraz z opisem czynności wykonywanych 

przez danego pracownika w ramach zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające 

zawarcie tych umów. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do 

rzetelności wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę. Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego 

inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte 

przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę. 

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę kopii umów zawartych przez 

Wykonawcę z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt 3) w terminie 

wskazanym przez Zamwiającego zgodnie z pkt 3) lub stwierdzenie przez właściwy 

inspektorat braku zatrudnienia osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy  

o pracę będzie traktowane jako niewypłnienie obowiązku zatrudnienia pracowników,  
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o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę. 

 

* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r.-Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 

 

5) Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub i/Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia 

pracowników, o których mowa w pkt 2) na podstawie umowy o pracę Zamawiajacy, 

oprócz naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 11 ust.2 umowy ma 

prawo odstąpić z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo kary umowne z tego tytułu. 

6) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

możliwe jest zastąpienie osób, których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu 

zgodnie z pkt 3) innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszelkie 

powyższe wymagania co do sposobu i warunków zatrudnienia pracowników na okres 

realizacji zamówienia, określone przez Wykonawcę w ofercie. Pozostałe wymagania 

oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia zawierają wzór 

umowy, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamawaiający wymaga, by Wykonawca realizował zadanie w sposób następujący: 

1.Termin rozpoczęcia zamówienia: - Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy, przekazanie placu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

2.Termin zakończenia zadania: 6 listopad 2019r. 

 

Do czasu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

szczegółowy harmonogram robót. 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 / 7 Pzp. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją kluczowych części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują że: 

1) Są ubezpieczeni od opowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalności 
zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
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Zamawiającego. 
 

2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują: 
1) Doświadczenie polegające na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –  
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotow, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego na 
podstawie załącznika nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów, określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy 
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywania przez nich czynności oraz poda informacje o podstawie 
dysponowania nimi na podstawie załącznika nr 6 do SIWZ 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą oni 
wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone powyżej. 

 
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 

UST. 1 ORAZ UST. 5 USTAWY PZP 
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który: 

1) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.); 

3) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

muszą oni wykazać, że żaden z nich z osobna nie podlega wykluczeniu  
z postępowania. 

 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA 
1. Dla wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia  
z przedmiotowego postępowania do oferty należy dołączyć aktualne 
najpóźniej na dzień składania ofert: 
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
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wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z przedmiotowego 

postępowania – wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków 
i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału  
w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej do złożenia następujących dokumentów: 
 
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) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 Wykonawca wykazuje co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności 
robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg, ulic, 
 z betonu asfaltowego o powierzchni min. 2000m² oraz 1 zamówienie  
o charakterze i złożoności robót budowlanych polegających na budowie lub 
przebudowie chodników z kostki betonowej o powierzchni min.700m². 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie 
dla uzyskania wymaganej wartości prównywalnej. Wykaz robót 
budowlanych Wykonawca przedstawia zgodnie z treścią załącznika nr 7 do 
SIWZ. 

3) Kserokopia opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na kwotę: 800.000,00 złotych, (słownie: osiemset 
tysięcy złotych 00/100). 

4) Zamawiający wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby:  
a) kierownik budowy (1 osoba): 

− posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 
drogowej, 

− roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 
− funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji w zakresie 

budowy i/lub przebudowy dróg, z betonu asfaltowego wg. załącznika nr 
6 do SIWZ. 

5) Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 w. w/w ustawy PZP Wykonawca w terminie  
3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert 
na stronie internetowej www.bip.strzeleczki.pl informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia 
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Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu. 

 
Inne regulacje dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców: 
 
 

1. Oferty wspólne: 
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ww. ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenia powyższe składa każdy z tych Wykonawców odrębnie. 
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków 
i braku podstaw do wykluczenia. W takim przypadku muszą oni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
rodzajowe musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej  
i powinno mieć formę pisemną. Ustanowienie pełnomocnika może być dokonane w umowie 
regulującej współpracę wykonawców lub w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa - lider. 
 

2. Wykonawcy zagraniczni: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Działu VII SIWZ, składa: 
 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę  
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 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, 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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 wyżej, a zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Pozostałe uregulowania dot. składania ofert przez podmioty 
zagraniczne określone są w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w §  
7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U z 2016 roku poz. 1126). 
 

3. Powołanie się na zasoby innych podmiotów: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale VIII 
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ust. 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa wyżej wystąpi 

wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

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. 

2) 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 zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) 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. 
 

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

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

zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszej SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 24aa. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo najpierw dokonania oceny ofert, 

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

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w punkcie 1) i 2) odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem 

lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt 

otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej 

otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości. 

1) Forma pisemna tradycyjna oraz elektroniczna wyłącznie przy użycia środka 

komunikacji elektronicznej – elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ePUAP pod rygorem nieważności opatrzona certyfikowanym 

podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym jest wymagana dla niżej 

wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na 
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komunikowanie się faksem lub pocztą elektroniczną: 

a) złożenie oferty wraz z załącznikami, 

b) zmiana oferty wraz z załącznikami, 

c) powiadomienie o wycofaniu oferty wraz z załącznikami. 

2) Forma pisemna tradycyjna oraz przy wykorzystaniu platformy ePUAP 

obowiązuje także przy składaniu pełnomocnictw oraz dokumentów i oświadczeń 

na wezwanie Zamawiającego, a także przy uzupełnianiu dokumentów 

 i oświadczeń, jeżeli Zamawiający w wezwaniu do uzupełnienia określił sposób 

korespondencji. 

3) Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art.25 

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w formie 

dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię 

takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących 

podwykonawców. 

4) W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, 

podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne  

z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. 

5)  W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 

równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem 

wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,  

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

6) System teleinformatyczny zapewnia autentyczność źródła danych  

i niezmienność danych po ich kompresji do pliku, o którym mowa w ust.  

3, podpisywanego przez wykonawcę. 

7) Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa 

dokumenty elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 

platformy ePUAP, spełniającego wymagania odpowiadające łącznie 

wymaganiom określonym: 

a) w przepisach wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

b) w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016r. 

poz.1506 i 1948 oraz z 2017 r.poz.1086). 

8) Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środka komunikacji 
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elektronicznej, o którym mowa wyżej może być uzależnione od uprzedniej 

akceptacji przez Wykonawcę regulaminu korzystania z platformy ePUAP, 

dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/regulamin. 

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego są: 

− w sprawach proceduralnych: Fabiola Bielec, tel. 77 407 66 67 

− w zakresie przedmiotu zamówienia: Szymon Kaliciński, tel. 77 407 66 66 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie zgodnie z art. 38 ustawy PZP. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści ją na stronie 

internetowej: www.bip.strzeleczki.pl . 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

6. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do 

zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium (jeżeli dotyczy). 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie,  

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 

(jeżeli dotyczy). 

 

http://www.strzeleczki.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
http://www.bip.strzeleczki.pl/
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. W pierwszym etapie postępowania oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg 

wzoru formularza – załącznik nr 4 do SIWZ. 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg 

wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 

4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. 

2. Oferta musi być zgodna z treścią niniejszej SIWZ i Ustawą Pzp oraz obejmować cały 

zakres przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz 

oferować tylko jedną cenę ostateczną. 

3. Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w odniesieniu do każdej części. Wykonawca 

składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność  

z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta sporządzona  

w języku obcym składana jest wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie 

zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej 

SIWZ. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku dołączenia kserokopii 

dokumentów, wymagane jest potwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy za zgodność z oryginałem (dwustronnie - jeżeli dotyczy), 

7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na 

podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winny być zaopatrzone w imię, 

nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego wykonawcy 

według zapisów w rejestrze albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika 

ustanowionego przez wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

należy dołączyć do niej pełnomocnictwo (przedłożone w formie oryginału lub kopii  

poświadczonej notarialnie) zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawców wymienionych w rejestrze. 

8. Oferta wraz z załącznikami składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia winna być zaopatrzona w: 

a) imiona, nazwiska i podpisy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia będących osobami fizycznymi lub imienia, nazwiska i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia publicznego na mocy odrębnych przepisów wpisowi 

właściwego rejestru albo, 

b) imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosownie do art.23 ust. 

2 Ustawy będącego osoba fizyczną lub imię, nazwisko i podpisy osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania takiego pełnomocnictwa będącego osobą 
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prawną. 

9. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dołączyć należy pełnomocnictwo rodzajowe pełnomocnika ustanowionego 

przez tych wykonawców na podstawie art. 23 ust. 2 Ustawy do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do reprezentowania ich w postępowaniu 

oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem  

i nazwiskiem lub nazwą oraz adresem Wykonawcy, oznaczonej: 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 

,,Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej  w miejscowości Racławiczki” 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy Strzeleczki, 

Rynek 4, najpóźniej do 7 czerwca 2019r. do godz. 10.00. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina 

dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do Sekretariatu. Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcom 

niezwłocznie bez otwierania. 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, budynek A, I piętro - sala 

narad, w dniu 7 czerwca 2019r. o godz. 10.15 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.  

Podczas otwarcia ofert Zamawiający przekazuje następujące informacje: nazwy i adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia okresu 

gwarancji lub rękojmi oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 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 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419 z późn. zm.)”  

i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  

w celu zachowania ich poufności. 
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Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne 

oświadczenie zgodne z treścią Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz 

z uzasadnieniem. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Podstawą do określenia ceny ofertowej jest zakres robót wynikający z przedmiaru 

robót. Na podstawie przedmiaru robót wykonawca winien sporządzić kosztorys 

szczegółowy i uproszczony zawierający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót 

oraz ceny poszczególnych pozycji przedmiaru w wartości netto. Cena ofertowa winna 

być określona w kosztorysie ofertowym, załączonym do formularza ofertowego.  

W przypadku nie ujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających  

z dokumentacji projektowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął te roboty w ogólnej 

cenie ofertowej. Rozliczenie z wykonawcą nastapi w formie kosztorysowej. 

2. Cena ofertowa winna również zawierać koszty wszystkich robót towarzyszących, bez 

których wykonanie zadania byłoby niemożliwe oraz należny podatek VAT.Dla  

porównania ofert  Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 

3. Cenę należy podać metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z zasadami określonymi                     

w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 18 maja  2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r.poz.1389) przy 

zachowaniu następujących zadań. 

4. Cena końcowa oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie mają być 

podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej 

podmiotów zagranicznych, kwotę należnego,  obciążającego Zamawiającego z tytułu 

realizacji umowy, podatku  VAT wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert.  

W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć 

podatek VAT w wysokości wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert.  

W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie 

jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT(lub ceł) na terytorium RP  

i który w formularzu oferty poda cenę z zerową stawką VAT (lub cło), zgodnie z art. 

2 pkt.1 ustawy P.z.p. mówiącym o cenie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 ustawy  

o cenach z dnia 5 lipca 2001r.(Dz.U. z 2001 nr 97 po.1050).Powyższe wynika  

z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego 

z tytułu realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów 

zagranicznych, kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji 

umowy, podatku VAT w wysokości wg stawki obowiązującej w dniu składania ofert. 

7. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania 

kosztorysów ofertowych na roboty budowlane, zgodnie z zasadą opartą o ceny 

jednostkowe określone dla każdej pozycji – ceny jednostkowe z zaokrągleniem do 
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dwóch miejsc po przecinku w oparciu o przedmiar robót oraz dokumentację 

projektową, stanowiące załączniki do SIWZ i doliczyć do powstałej kwoty inne 

składniki, wpływające na ostateczną cenę wykonania kompletnej budowli wynikającej 

z zakresu rzeczowego przy zachowaniu norm i standardów określonych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących przepisach. 

8. Ceny i stawki podane w kosztorysie ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty 

robót przypisane określonym pozycjom, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, 

które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót 

budowlanych, wraz z pracami tymczasowymi i innymi, które mogą być potrzebne, jak 

również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi przez 

dokumenty przetargowe, na podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że 

poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie 

zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie pozycje kosztorysowe, 

9. Uczestnicy przetargu powinni szacować wszystkie części i pozycje wyszczególnione  

w przedmiarze robót. Pozycje bez podania ceny (z wyjątkiem wpisania liczby 0) lub jej 

brak w kosztorysie ofertowym nie będą płacone i będą uważane jako włączone w cenę 

innej pozycji, co nie zwolni wykonawcy od zrealizowania robót wyszczególnionych  

w tych pozycjach. Wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego winny zawierać  

co najmniej: wartość netto danej pozycji, stanowiącą iloczyn ilości i ceny jednostkowej  

(z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku), przypisanej tej pozycji, 

10.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie robót, nieuwzględnionych 

przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia wynikających z technologii realizacji robót  i stanowiących kontynuację 

prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu 

zamówienia przy zastosowaniu przyjętych w ofercie stawek czynników cenotwórczych 

i cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest 

uzyskanie zgody Zamawiającego, a także akceptacji projektanta i z zaistniałych zmian 

sporządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót, Przygotowanie 

tego protokołu spoczywa na kierowniku budowy. 

11.  Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów o znakach towarowych, 

patentach i pochodzeniu wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej 

lub równoważnych opisanym, spełniających te same lub wyższe normy i parametry 

(zastosowanie materiałów równoważnych podczas realizacji zadania wymaga 

uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiającego),  

12.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kosztorysie ofertowym innych podstaw 

wyceny niż zastosowane w przedmiarze robót, pod warunkiem zachowania zakresu, 

ilości robót i  technologii wykonania wynikającej z dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej oraz  bez zmiany standardu zastosowanych materiałów. 

13. Nie dopuszcza się wpisywania w kosztorysie ofertowym pozycji, nie wynikających  

z przedmiaru robót. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót 

nieobjętych przedmiarem robót, a niezbędnych do wykonania zamówienia, 

Wykonawca może złożyć wniosek o dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w w/w zakresie, 

14. Zamawiający nie dopuszcza przy wycenie w kosztorysie ofertowym: 

− rozbicia pojedynczych pozycji przedmiaru robót na kilka pozycji 
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− łączenia kilku pozycji przedmiaru robót w jedną. 

15. W przypadku zwolnienia podmiotowego Wykonawcy z podatku VAT, wynikającego  

z przepisów szczególnych lub gdy nie jest płatnikiem podatku VAT, dodatkowo do 

swojej oferty winien załączyć oświadczenie, potwierdzające w/w stan rzeczy 

obejmujące m.in. podstawną. 

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa, 

kryterium, waga, sposób punktowania): 

Nazwa kryterium-----------------------------------------------------------/Waga/ 

 

Cena /C/--------------------------------------------------------/60%/ 

Gwarancja /G/-------------------------------------------------/40%/ 

 

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 

ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty. 

 

Zastosowany wzór i metoda obliczenia punktowego: 

2.1 CENA 

                                                                                    Najniższa wartość cenowa brutto w badanych ofertach x 60 

              C (wartość punktowa badanej oferty) =   ----------------------------------------------------------------------- 

                                                                                         Wartość cenowa brutto w ofercie badanej 

 

 

2.2 GWARANCJA  

Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. minimum 36 miesięcy i więcej) okres gwarancji, 

licząc od daty końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 40 punktów; 

oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 25 miesięcy) otrzymają proporcjonalnie 

mniej punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

− Najkorzystniejszy, wynoszący 36 miesięcy i więcej termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 

otrzyma 40 punktów; 
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− Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 35 miesięcy, ale nie 

mniej niż 30 miesięcy - otrzyma 25 punktów; 

− Termin gwarancji przedmiotu zamówienia, wynoszący równo lub mniej niż 29 miesięcy, ale nie 

mniej niż 25 miesięcy otrzyma 0 punktów. 

 

UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie określi terminu udzielonej gwarancji w formularzu 

ofertowym, bądź jego określenie poniżej minimalnego okresu, wynoszącego 24 miesiące 

i mniej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans C (cena) + G (gwarancja) = (maksymalna 

liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

ilość punktów w przyjętych kryteriach. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych 

działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z art. 91 

ust. 4 ustawy PZP w przypadku złożonych ofert, które otrzymały tą samą ilość punktów  

w ramach postawionych kryteriów, Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tą 

przedstawiającą najniższy koszt lub najniższą cenę 
 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

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

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg na podstawie wzoru opracowanego przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
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UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 4 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług. Zwycięzca przetargu 

zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach,  

o których mowa w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

Zabezpieczenie to może być wniesione według wyboru wykonawcy 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 oraz poręczeniach udzielonych przez podmioty określone w art. 6b 

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form o których mowa powyżej. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na podany nr konta  

77 8883 1028 2003 0000 2293 0001 prowadzonym w Banku Spółdzielczym w 

Gogolinie odział Strzeleczki. 

5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy PZP. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 

% wartości zabezpieczenia. 

 

XVIII. PROJEKT UMOWY 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

zawarcia umowy, zgodnie z załączonym projektem umowy. W przypadku, gdy w trakcie 

postępowania Zamawiający dokona zmian w trybie art. 38 ustawy PZP zmian  

w projekcie umowy, wykonawca Zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy z uwzględnieniem tych zmian. Złożenie oferty jest 

równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy. Wzór umowy, stanowi załączniki 

nr 2 SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
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XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. 

zm.).  

 
XXI. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów  

Urzędu Gminy Strzeleczki  

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

• Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

• Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew. 

106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania zamówienia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 

ul. Granicznej w miejscowości Racławiczki” przez Gminę Strzeleczki. 

• Celem zbierania danych osobowych jest: 

− realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, 

− jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy 

jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą; 

− jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

• Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA. 

• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

• Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, 

• Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podajecie Państwo dobrowolnie. 

 
Załączniki do SIWZ: 

1. Formularz ofertowy        – załącznik nr 1 

2. Wzór umowy         – załączniki nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   – załącznik nr 3 

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 

5. Informacja o gr. kapitałowej       – załącznik nr 5 
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6. Wykaz osób         – załącznik nr 6 

7. Wykaz robót         – załącznik nr 7 

8. Dokumentacja projektowa        – załącznik nr 8 

9. Przedmiary         – załącznik nr 9 

10. STWiOR          – załączniki nr 10 

11. Plan zagospodarowania terenu      – załącznik nr 11 
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