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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Przedmiot zamówienia:  

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz 

wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                        ZATWIERDZAM 

                                                                                            Wójt Gminy 

                                                                                       /-/ Andrzej Puławski 

 

 

                                                                                    Murów, dnia  05.04.2018r 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dalej zwana „SIWZ” 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: Gmina Murów reprezentowana przez Wójta Gminy 

REGON: 531413171 

NIP: 991-049-49-72 

Adres 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 

Strona internetowa:www.murow.pl 

Poczta elektroniczna e-mail: przetargi@murow.pl 

Godziny urzędowania: 

- poniedziałki od godz. 8:00 do godz.16:00 

- wtorki, środy, czwartki, piątki od godz.7:15 do godz.15:15 

Tel./fax.:77/ 4214034 4214032 

 

1. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2018r. pod numerem 540328-N-2018 

 strona internetowa Zamawiającego – www. bip.murow.pl 

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1579  

z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Klasyfikacja przedmiotu  zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg   

            45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

            45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej  

       45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

       452331440-2 Roboty drogowe 

mailto:przetargi@murow.pl
http://www.bip.murow.pl/
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3.1 Przedmiotem zamówienia jest:” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych”. 

 

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części o nazwach: 

Część nr 1: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w Radomierowicach ul.  

                       Wiejska. 

Część nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub wiele części, bez ograniczeń. 

 

3.1.1 Lokalizacja 

       Część nr 1: Radomierowice ul. Wiejska 

        Część nr 2: w miejscowościach: 

        Murów-  ul. Polna, Ks. Soremby, ul. Robotnicza, ul. Parkowa, 

        Murów-Czarna Woda, 

        Radomierowice- ul. Szkolna 

        Stare Budkowice – ul. Młyńska, Stawowa, Grabicka, 

        Nowe Budkowice – ul. Wiejska, ul. Lipowa. 

        Zagwiździe- ul. Górki , ul. Leśna  

        Bukowo ul. Wiejska  

Wszystkie odcinki podlegające remontowi zostaną wskazane Wykonawcy przed 

przystąpieniem do robót. 

 

3.1.2 Opis przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zawierają 

następujące dokumenty: 

a) dokumentacja  zgodnie z wykazem  w rozdziale 32. ZAŁĄCZNIKI DO 

SPECYFIKACJI 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie  

z wykazem  w rozdziale 32. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

c) wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 8 dla części nr 1 i załącznikiem nr 8A  do 

części nr 2 do specyfikacji 

d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ- 

odpowiednio do części zamówienia. 

 

3.1.3  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów 

nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz uzyskanie akceptacji autora projektu. 

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i 

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Złożone wyżej wskazane 

dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi 

stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji 

o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. 
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W przypadku zastosowania innych materiałów lub urządzeń Wykonawca, którego ofertę 

uznano za najkorzystniejszą zobowiązany jest: na własny koszt i ryzyko oraz własnym 

staraniem uzyskać zgodę Autora Projektu na proponowane zmiany i w razie potrzeby 

opracować zamienną dokumentację projektową, dokonać niezbędnych uzgodnień 

i przeprowadzić wymagane Prawem budowlanym zmiany. 

W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie urządzeń i 

materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w ofercie 

urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie 

się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, 

bezpieczeństwo i wytrzymałość. 

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane 

jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 

załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną 

materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne”. 

Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia do wbudowania: 

- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną     

   albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa  

   członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję  

   Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających znaczenie    

  dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi  

  regułami wiedzy technicznej, albo 

- oznakowane znakiem budowlanym. 

  Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu uwzględnienia    

  wszystkich robót, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w  

  projekcie, mających istotny wpływ na kształtowanie ceny ofert. 

 

 

4.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

4.1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych:  

4.1.1 dla części nr 1 – 120 dni od dnia zawarcia umowy,  

4.1.2 dla części nr 2 -    90 od dnia zawarcia umowy 

4.2.   Termin zakończenia robót budowlanych:  

4.2.1 dla części nr 1 – max do 31 sierpnia 2018r.  

4.2.2 dla części nr 2 -  max do 31 lipca 2018 r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

a)  nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2 Określenie warunków udziału w postępowaniu 
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5.2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych 

warunków w tym zakresie. 

5.2.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych 

warunków w tym zakresie. 

5.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków dla części nr 1: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewni kadrę kierowniczą posiadającą 

uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w specjalności 

konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg tj.: 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno- inżynieryjnej w zakresie dróg lub inne uprawnienia budowlane 

uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia. 

Określenie warunków dla części nr. 2: 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać ,że  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. do realizacji zamówienia zapewni kierownika branży drogowej 

posiadającego uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 

obejmującym przedmiot zamówienia. 

  UWAGA: 

- Kierownik budowy/ kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z 

ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016r.poz.290 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2014r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U z 

2016r. poz. 65).  

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

5.3 Podstawy wykluczenia 

5.3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.3.2  Zamawiający  przewiduje również  wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 oraz pkt. 8 ustawy Pzp tj.:  Wykonawcę: w stosunku do którego otwarto 
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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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

5.3.3 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

6.1 Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp 

1) Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza , nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2) Zgodnie z art. 26ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed 

wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona , do złożenia w wyznaczony, nie krótszym niż 5 dni,  terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w punkcie 5. SIWZ. 

3) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 2) uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający będzie badać , czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną  spośród 

pozostałych ofert. 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków, udziału w postępowaniu określonych 

w punkcie 5.2.3.  SIWZ Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania 

zobowiązany jest załączyć: 

6.2.1  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

w szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami- wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ- składa się na wezwanie 

Zamawiającego. 

 

6.3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  w 

postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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6.3.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1i  24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki udziału w postępowaniu -  

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3  do SIWZ i składa się go wraz z ofertą .  

6.3.2 oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( 

Dz.U. z 2016r.  poz. 716 z późn. zm.)- wzór stanowi załącznik nr 6  do SIWZ – składa 

się na wezwanie Zamawiającego. 

6.3.3 Odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub ewidencji , w 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp - składa się na wezwanie Zamawiającego. 

6.3.4  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp.  W 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 o udzielenie 

zamówienia. 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.murow.pl 

informacji z  otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp-  Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp- wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

6.3.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,          

          o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do   

          przeprowadzenia postępowania , oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,  

          zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający  

          wezwie do   ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w  

          terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub  

          poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo  

          konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 

6.3.6 Oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania  

6.3.7    wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 2 do SIWZ) 

6.3.8    pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 

6.3.9 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3.1 niniejszej SIWZ (należy dostarczyć wraz z 

ofertą). 

6.4 Forma dokumentów 

6.4.1  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z        

            wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.  

            Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie że wykonawca nie  

            podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

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

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

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza rozszerzoną 

informację również o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt.6.4.1. 

http://www.bip.murow.pl/
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6.4.3 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

6.4.4 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.4.5 Dokumenty o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia , składane są w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.4.6 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. 

 

6.5      Poleganie na zasobach innego podmiotu. 

6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego 

części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

6.5.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)- składa się na wezwanie  

Zamawiającego. 

6.5.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione 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 pkt. 1 ustawy. 

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

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

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informację 

o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

6.5.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na który powołał się Wykonawca , nie potwierdzają spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego : 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub  podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże stosowne zdolności.  

6.6   Podmioty zagraniczne 

6.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.3.3. – składa 

dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że : 
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             - nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości  - dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert. 

6.6.2 Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.1 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

6.6.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba , której dokument dotyczy , o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

6.6.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
 

6.7 Oferty wspólne: 

6.7.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

6.7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

6.7.3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.7.4 Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6.7.5 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  

z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum), 

6.7.6 Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 

6.7.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają każdy 

oświadczenie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

6.7.8 Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.8.9 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6.9.10 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania. 

 

7.1          Informacja dotycząca Podwykonawców. 

7.1.1      Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców. 
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7.1.2  Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których  

              wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  z podaniem podwykonawców .  

              Wskazanie niniejszego nastąpi w załączniku nr  2 do SIWZ ( art. 36b ust. 1 ustawy  

               Pzp); w przypadku gdy wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji części  

              zamówienia podwykonawcom, należy wpisać adnotację – nie dotyczy; w przypadku  

              gdy w chwili składania oferty Wykonawca nie jest pewien czy powierzy realizację  

              części zamówienia podwykonawcom lub nie są znane jeszcze firmy  

              podwykonawców,   należy wpisać adnotację- obecnie niesprecyzowany/ nieokreślony; 

7.1.3     Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia  wykonawca,  

              o ile są już znane, podał nazwy labo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  

             podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.  

7.1.4   Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których  

            mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia , a także przekazuje  

            informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie  

            zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

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

            wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w  

             celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, wykonawca jest  

             obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub  

             wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na  

             którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie  

            zamówienia 

7.1.6  Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części  

             zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji   

             Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w  

            art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak  

            podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

7.1.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego  

            podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić  

            tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia  

            podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7.1.8   Powierzenie części wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z  

            odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

            Szczegółowe uregulowanie w kwestii podwykonawstwa , zawiera projekt umowy  

            stanowiący załącznik nr 8  i nr 8A do SIWZ odpowiednio do części zamówienia. 

 

8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH 

W ART. 10C–10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ 

PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE 
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WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

 

8.1 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: 

8.1.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 

1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030) lub faksu. 

8.1.2 Oświadczenia lub dokumenty przekazane za pomocą faksu lub elektronicznie uważa się 

za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 

terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia lub dokumenty 

faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

8.1.3 Oświadczenia lub dokumenty uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do 

Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  

8.1.4 Dniami i godzinami pracy Zamawiającego są: dni robocze, to jest dni od poniedziałku 

do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach: poniedziałek  od 

08:00 do 16:00 w pozostałe dni od 07:15 do 15:15. 

8.1.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują sobie w formach: 

8.1.5.1 Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów. 

8.1.5.2 Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:  

            e-mail przetargi@murow.pl 

             przy użyciu faxu: (77) 4214032. 

8.1.6  Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami musi zostać złożona w formie  

             pisemnej. 

8.1.7    W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną należy wskazać dokładny adres 

             i nr telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej, pod który Zamawiający będzie 

             mógł przesyłać korespondencję. 

8.1.8    W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy 

            w temacie e-maila wpisać: „ „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych  dróg gminnych”   co ułatwi stronom identyfikację wiadomości. 

8.1.9 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8.1.10 Osoby  uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się  z Wykonawcami 

jest:  

1) w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami  jest: 

Mariola Klemens-  tel. 77 4214034 wew. 117. 

2) W zakresie proceduralnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Jadwiga Woszczak – tel.  77 4214034 wew 106. 

8.1.11 Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz zmiana SIWZ: 
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8.1.12   Zamawiający będzie stosował nie tylko formę pisemną, ale także środki komunikacji   

              elektronicznej w zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące  

              SIWZ. 

8.1.13 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji    

  Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień  

   niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,  

   pod warunkiem, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ wpłynął do  

   Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  

  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.1.14 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym    

  przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie    

   internetowej. 

8.2 W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

swojej stronie internetowej. 

8.3 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz umieści na własnej stronie internetowej. W takim 

przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy  

i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

9.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

10.1. Termin,   którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie 

z art. 85 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

11.1. Ofertę stanowi formularz oferty przygotowany zgodnie  załącznikiem nr  2 do SIWZ. 
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11.2.  Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  

11.3. Cena oferty ma charakter ryczałtowy. 

11.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu 

ponosi składający ofertę. 

11.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.6. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych  nie będą brane pod uwagę . 

11.7. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w 

sposób czytelny oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 

na zewnątrz, czego dowód  winien znaleźć się  

w ofercie. 

11.8. Poprawki w ofercie muszą być wniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

11.9.   Oferta powinna być zamieszczona w 2 zamkniętych opakowaniach (wewnętrznym i   

              zewnętrznym), które będą zaadresowane na adres Zamawiającego na adres podany w  

              punkcie 1 oraz będą posiadać oznaczenia: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów   

              rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstkowych  

              nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.”  a także nie otwierać przed  

              dniem 23.04.2018r. przed godz. 10:15. Wskazane jest aby koperta była opatrzona  

              nazwą  i adresem  Wykonawcy. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie  

              ponosi  odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np.  

              przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku  

              składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcia w trakcie sesji otwarcia  

              ofert. 

 Koperta/opakowanie zawierająca ofertę powinna być zamknięta  

i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności 

jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki 

braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie 

koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego 

opisu. 

11.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

11.11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wówczas 

informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania 

przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne  

z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie 

Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta 

zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 
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11.12. Oferta nie podpisana przez uprawnioną osobę oraz oferta złożona przez podmioty 

podlegające wykluczeniu zostanie odrzucona jako oferta nieważna. 

11.13. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane  

i parafowane.  

11.14. Zaleca się, aby oferta była zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie 

jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 

11.16. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta 

tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe 

oznakowanie jak w rozdz. 11 ppkt. 11.9). 

11.17. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego 

otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia złożonego do 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z  napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”.  

11.19. Wykonawca ma prawo wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

Oferta, która zostanie wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie 

zwrócona temu Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.  

11.20. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe 

otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

11.21. Oferta, załączniki, oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają 

z przedłożonych dokumentów wymaga się złożenie dokumentu wskazującego osobę 

uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, 

umowa spółki). 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

12.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w 46-030 Murów ,  

     ul. Dworcowa 2 w sekretariacie w terminie do dnia 23.04.2018r. do godz. 10:00. 

12.2 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali ślubów  ( I piętro) 

w dniu 23.04.2018 r. o godz. 10:15. 

12.3 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod 

warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt. 1. 

12.4 Otwarcie ofert jest jawne. 

12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

12.6.1 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

12.6.2 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  

            zawartych w ofertach. 

12.7 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa  

w pkt. 12.6 przekazuje zamawiającemu oświadczenie (wg wzoru  

w załączniku nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

 

13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 

13.1 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu (odpowiednio do części na którą składana     

     jest oferta). 

13.2 Podstawą do określenia ceny oferty w każdej części, jest zakres robót niezbędnych do     

     wykonania przedmiotu zamówienia określony w dokumentacji projektowej oraz w    

     STWiORB ,przedmiarach  robót oraz istotnych postanowień umownych stanowiących  

     załączniki do niniejszej SIWZ oraz inne czynności     

     wymienione   w SIWZ. 

13.3 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu (dotyczy każdej części). Oferowana cena    

     ma formę wynagrodzenia ryczałtowego opisanego w art. 632 Kodeksu Cywilnego, które   

     w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia nie będzie podwyższone. 

13.4 Oprócz robót budowlanych będą to również koszty: 

1) Wszelkich robót przygotowawczych 

2) Zagospodarowanie oraz utrzymania placu i zaplecza budowy 

3) Ubezpieczenia budowy, 

4) Zużycia wody , energii elektrycznej oraz środków łączności, 

5) Napraw urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie robót, 

6) Przywrócenie terenu ( w tym dróg do stanu pierwotnego 

7) Po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych, 

8) Kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

inwentaryzacją geodezyjną, ( dla części nr 1) 

9) Koszty dokumentacji powykonawczej  

10) Koszty prób, badań, odbiorów, 

11) Wszelkich dodatkowych robót, pomiarów i badań mogących wystąpić w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, niewykraczających poza przedmiot 

zamówienia. 
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13.5   Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty  

  a zostały przez Wykonawcę pominięte przy kalkulacji ceny mimo ich ewentualnego     

  braku w dokumentacji przetargowej ale wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich  

  Norm i sztuki budowlanej nie będą stanowiły robót dodatkowych i będą musiały być    

  wykonane na koszt Wykonawcy, 

13.6  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się    

  wariantowości cen (dotyczy każdej części).  

13.7   Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego    

  Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  

  dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny    

  takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który  

  miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.8   Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone       

  w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13.9   W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów  

  i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej        

  na dzień wystawienia faktury. 

13.10  Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i    

 podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje  

 wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać     

 w złotych polskich w postaci cyfrowej.  

13.11  Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny   

 ryczałtowej zamówienia.  

  

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY I 

PORÓWNANIA OFERT 

 

14.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ dla każdej części tj.: 

a) Cena       waga 60/100 pkt 

b) Długość okresu gwarancji jakości              waga 40/100 pkt 

 

Zamawiający przy wyborze  najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które 

mają  przypisaną WAGĘ w skali od  0-100 wskazanymi jw. 

 

14.2. Sposób oceny ofert: 

 Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów 

14.2.1  Cena – maksymalna ilość punktów: 60/100 

     W ramach kryterium „Cena” ocena zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru: 

 

   Cena najniższa oferowana brutto  
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 Ilość punktów   =               x 60 punktów  

Cena badanej oferty brutto  

 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty  

( załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

14.2.2 W ramach kryterium „Długość okresu gwarancji jakości ” 

              dla części nr 1. na min. 60 miesięcy a max do 84 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (materiały oraz robociznę).   

               dla części nr 2. na min. 36 miesięcy a max do 48 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (materiały oraz robociznę).   

 

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do realizacji 

przedmiotu zamówienia w zakresie kryterium „Długość okresu gwarancji jakości  ” w 

formularzu oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ).  

 

    Gwarancja jakości  badanej oferty 

 Ilość punktów =                 x 40 punktów  

Najdłuższa gwarancja jakości  spośród złożonych ofert 

 

14.3    Oferta z gwarancją krótszą niż wymagane minimum zostanie odrzucona jako niezgodna 

z treścią SIWZ ( na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.) 

 

14.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 

wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim 

warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 

 

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

15.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę  zostanie podpisana umowa, której 

wzór stanowi załącznik nr 8 lub 8A ( odpowiednio dla danej części) do niniejszej 

specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach 

postępowania.  

15.2. W przypadku gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez 

konsorcjum, przed podpisem umowy, członkowie konsorcjum zostaną zobowiązani do 

przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. 

15.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu 

propozycje treści umowy które miały by być zawarte  

z Podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ 

dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgody Zamawiającego na 

zawarcie umowy między Wykonawcą, a Podwykonawcą.  
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15.4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:  

 1)  dokumenty dotyczące kierownika budowy ( dla części nr 1) i kierownika robót ( dla  

       części nr 2) , a mianowicie: 

- oświadczenia o przyjęciu obowiązków na budowie - w oryginale 

- kserokopię uprawnień budowlanych - potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

- kserokopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu  

   zawodowego – potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

      2) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum – przedłożenia umowy  

            konsorcjum, Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum.  

      3) dla części nr 1 kosztorys ofertowy szczegółowy  opracowany metodą kalkulacji  

            szczegółowej  tj.: z  wyszczególnieniem robocizny, materiałów, sprzętu oraz cenami   

            jednostkowymi poszczególnych pozycji i tabelą elementów scalonych który będzie  

            wykorzystywany do obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  

            odstąpienia od umowy  lub wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych , 

            dla części nr 2 – kosztorys ofertowy  należy sporządzić w formie uproszczonej wg.  

            przedmiaru robót. 

      4)   plan BIOZ-  ( dla części nr 1) 

      5)   pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,  

      6)  umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie   

            zamówienia, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie  

            zamówienia, 

7) do akceptacji przez Zamawiającego treść zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w przypadku składania jego w innej formie jak w formie pieniężnej.  

15.5    Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie  

uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

  

16.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny 

całkowitej podanej w ofercie – odpowiednio do części. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Bank Spółdzielczy Łubniany  

  Nr 21 8897 0004 2001 0006 0163 0003 z podaniem tytułu: Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  pn.: :” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych dróg gminnych”- w części nr……… Wniesienie zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego 

kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 

przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego).  

16.3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według  wyboru       

            Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których  mowa w art.   

           148 ust. 1 Pzp:  

a) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).  

16.4. Z zastrzeżeniem pkt 16.5., z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. lit. 

b) - e) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez Wykonawcę (zobowiązanego).  

16.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 16.3. lit. b) - e) musi wynikać, że  

            kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%  

            wysokości zabezpieczenia.  

16.6. Z zastrzeżeniem pkt 16.7., Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

16.7. Kwota, o której mowa w pkt 16.5. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

 upływie okresu rękojmi za wady.  

16.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:  

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej,  

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,  

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

16.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.3. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

16.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż pieniądzu, 

musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego  wykonania umowy w sprawie  

zamówienia publicznego na postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:”  

           Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska 
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dla części nr 1  lub: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych” 

16.11. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia 

zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN  

w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A 

kursów średnich walut obcych) obowiązującego w dniu, w którym został wystawiony 

dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, a w 

przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym temu dniowi.  

16.12.  Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie 

prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazać jako sąd właściwy 

sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

17. WZÓR UMOWY  

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 dla części nr 1 i nr 8A  dla części nr 2  do SIWZ. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 

18.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a 

także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

niniejszej ustawy. 

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5. 

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności 

18.3.1 określenie warunków udziału w postępowaniu, 

18.3.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

18.3.3 odrzucenia oferty odwołującego, 

18.3.4 opisu przedmiotu zamówienia, 

18.3.5 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.3.6 Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przestawienie 

zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

18.3.7 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 



 
 
 

 

 
21 

 

18.3.8 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

18.3.9 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli zostało przesłane 

elektronicznie, lub w terminie 10 dni, jeśli przesłano w inny sposób. 

18.3.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

18.3.11 Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 18.6 i 18.7 wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć, wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

18.4 Skarga 

18.4.1.Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  

            przysługuje skarga do sądu. 

18.4.2 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

18.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia  

             orzeczenia Izby. 

18.4.4. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych  

           w Dziale VI Środki ochrony prawnej -art. 179-198g Pzp. 

 

 

19. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ w rozdziale nr 3. 

 

20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

 

21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 

ustawy Pzp. 

22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  

 

23. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 
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23.1. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: przetargi@murow.pl 

23.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.murow.pl 

 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 

 

25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU Z WYJĄTKIEM WSKAZANYCH W ART. 93 UST. 4 

 

27. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A 

 

27.1.1  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub    Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej 

przez nie działalności gospodarczej:  

- prace fizyczne  

-obsługi sprzętu budowlanego ( operatorzy, kierowcy). 

27.1.2 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace fizyczne i obsługi 

sprzętu budowlanego będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1616 z poźn. zm.). 

27.1.3 Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

27.1.4 Szczegółowe uregulowanie kwestii: sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z 

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 i nr 8A 

(odpowiednio dla danej części )do SIWZ. 

27.2 Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

28. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

29 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH. 

 

29. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
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30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

30.1  Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale Podwykonawców. 

30.1.1   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom,      w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu 

stanowiącym załącznik nr 3  do SIWZ. 

30.1.2  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie oraz dostarczonym przed podpisaniem 

umowy części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, 

z podaniem nazw Podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w poprzez 

załącznik nr 2 do SIWZ (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) - gdy Wykonawca nie zamierza 

powierzyć realizacji części zamówienia Podwykonawcom, należy wpisać adnotację – 

nie dotyczy. 

30.1.3  Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, oraz wartość ich wynagrodzenia 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

30.1.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

30.1.5   Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

30.1.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 

tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

30.1.7  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z   odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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30.1.8  Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera projekt umowy 

stanowiący załącznik nr 8 i nr 8A ( odpowiednio dla danej części do SIWZ). 

 

31. ZMIANY UMOWY 

Zmiany umowy przewidziano w szczególności w § 21 wzoru umowy w załączniku nr 8 dla 

części nr 1 i § 9 załączniku nr 8A dla części nr 2 

 

32. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część 

 

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmioty zamówienia – w części nr 1 i nr 2. 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wstępne z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego wzór 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – wzór 

Załącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące opłacania podatków – wzór 

Załącznik nr 7- Wykaz osób 

Załącznik nr 8. Wzór umowy dla części nr 1 

Załącznik nr 8A – Wzór umowy dla części nr 2 

 

Dokumentacja techniczna 

Część nr 1. 

 

1. Projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 

Wiejskiej w miejscowości Radomierowice 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

3. Przedmiar robót 

4. Projekt stałej organizacji  oznakowania włączenia ul. Wiejskiej do dróg powiatowych nr 1344 i 

1347. 

 

Dokumentacja techniczna  

Część nr 2 

 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

2. Przedmiar robót 

3. Zestawienie dróg gminnych  przeznaczonych do remontu 
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