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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Informacje o Zamawiającym

Gmina Wręczyca Wielka 
reprezentowana przez p. Henryka Krawczyka – Wójta Gminy
ulica: Sienkiewicza 1 
Kod pocztowy: 42-130   
Miejscowość: Wręczyca Wielka
telefon: +48 343170245, +48 343170034, faks: +48 343170215
NIP : 574-20-47-028 REGON: 151398385

Strona internetowa : www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 
Poczta elektroniczna – adres e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl

województwo śląskie, powiat kłobucki
Godziny pracy Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej: 
poniedziałek, środa – piątek 715 – 1515 ,  wtorek 800-1600 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Do  udzielenia  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 
zamówień publicznych (Dz.  U. z  2017 r.  poz.  1579 z poź.   zm.),  zwanej dalej  ustawą Pzp oraz 
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Postępowanie  jest  prowadzone  w trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  wartości  zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. W  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  będzie 
stosował  tzw.  „procedurę  odwróconą”,  o  której  mowa  w  art.  24aa  uPzp.  Tym  samym, 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki 
udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, autostrad, 
dróg, lotnisk i linii energetycznych
45233222-1 – roboty w zakresie budowy chodników
45233120-6- roboty w zakresie budowy dróg
45111200-0 – roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45232411-6 – roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.  „Budowa drogi gminnej ulicy Czereśniowej 
w miejscowości Wręczyca Wielka”. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie n/w wyszczególnionych robót budowlanych :
CZĘŚĆ DROGOWA

Stan docelowy,  droga gminna, klasa drogi   „D” dojazdowa, ulica Czereśniowa o długości  859 mb, 
jezdnia  o  szerokości  5,50  m,  dwupasowa,  z  betonu  asfaltowego,  ograniczona  krawężnikami 
betonowymi. Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ok. 10,5– 12,5 m.

Chodnik jednostronny, przy skrzyżowaniach obustronny o szerokości 2,15 m (z krawężnikiem) z kostki 
betonowej,  obramowany  od  strony  posesji  z  zastosowaniem  obrzeża  betonowego  8/30  cm 
utwierdzonego w ławie betonowej. Zjazdy od strony posesji obramowane z krawężnika betonowego 
najazdowego 15/22 cm, utwierdzonego w ławie betonowej.  Łączna długość chodnika 924 m.

Konstrukcja  nawierzchni  chodnika  :  podsypka  piaskowa  gr.  10  cm  po  zagęszczeniu,  podbudowa
z kruszywa łamanego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 
po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z kostki betonowej typu holland gr. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu : podsypka piaskowa gr. 10 cm po zagęszczeniu, podbudowa z kruszywa 
łamanego  o  grubości  20  cm  po  zagęszczeniu,  podsypka  cementowo-piaskowa  1:4  gr.  3  cm
po zagęszczeniu, warstwa ścieralna z kostki betonowej typu holland gr. 8 cm.
Kolorystyka: chodnik kostka czerwona, zajazdy kostka szara.

Na odcinku od km 0+000 do 0+765,76 chodnik został zaprojektowany po lewej stronie drogi z uwagi na 
przewidywane natężenie ruchu związane z terenami przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną z 
usługami.  Na odcinku od km 0+409,34 do 0+440,83 oraz w km 0+732,38 do 0+859,08 kontynuacja 
chodnika po stronie prawej jezdni. Wynika to z połączenia istniejącego osiedla mieszkaniowego  (bud. 
wielorodzinne)  z  drogą  gminną   (ul.  Strażacka,  Szkolna)  oraz  z  kompleksem  szkolnym  i  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. Na całej długości chodnika, po stronie przeciwnej jezdni zaprojektowano pobocze 
gruntowe  o  szerokości  1  m  wzmocnione  warstwą  destruktu  asfaltowego   o  grubości  10  cm  po 
zagęszczeniu.  Zakres  zamówienia  obejmuje  również  przebudowę  skrzyżowań  zwykłych  z  drogami 
gminnymi:  ulicą  Miodową,  Szkolną,  Strażacką  oraz  budowę  skrzyżowania  tzw.  łącznika  z  ulicą 
Sportową, od strony ulicy Czereśniowej.

Próg   zwalniający  U-16c  według  projektu  stałej  organizacji  ruchu,  z  kostki  betonowej  w  kolorze 
czerwonym i wymiarach określonych w rozporządzeniu (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 roku) wraz z 
oznakowaniem drogi.

ODWODNIENIE
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej, 
w skład którego wchodzi :

-kolektor  z  rur   PVC-U  łączonych  uszczelkę  o  następujących  średnicach:  ø315/9,2  mm  o 
długości 126,70 m;  ø250/7,3 mm o długości 590,30 m;   ø200/5,9 mm o długości 67,00 m
-16 betonowych studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm z włazami stalowo-betonowymi D400 
z wkładką gumową oraz zabezpieczeniem przed obrotem,
-24  betonowe  studzienki  ściekowe  o  średnicy  500  mm  wraz  wpustami  krawężnikowo-
jezdniowymi
-przykanaliki o średnicy 200/5,9 mm o długości 97,25 m.

Odbiornik stanowić będzie  istniejąca gminna kanalizacja deszczowa o średnicy ø 500 mm  w ulicy 
Strażackiej.
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OŚWIETLENIE ULICZNE
Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 924 m wraz z  16 latarniami   

oświetleniowymi,  żerdzie  wirowane  strunobetonowe.  Włączenie  do  istniejącego  stanowiska 
słupowego nr 10 w ulicy Miodowej, koniec instalacji stanowi zaprojektowane stanowisko słupowe nr 
16UG w rejonie ulicy Strażackiej. Moc każdej oprawy oświetlenia ulicznego 70W. 

Wykonawca ustawi tablice informacyjne na początku i na końcu zrealizowanego zadania. Podstawowy 
zakres  informacji  do  zamieszczenia  na  tablicy  informacyjnej  to  nazwa  Programu,  kwota 
dofinansowania oraz rok, w którym dotacja została przyznana.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 
która stanowi  załącznik do niniejszego SIWZ. 

1) Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty  budowlane  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz sporządzi dokumentację powykonawczą. 

2) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust.3a ustawy Pzp  wymaga:
a) Zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących  roboty  budowlane  pod  kierownictwem  kierownika  budowy/kierownika 
robót  tj. operatorów sprzętu i robotników budowlanych w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r –Kodeksu pracy.

b) Wykonawca  lub  podwykonawca  w celu  udokumentowania  spełnienia  tego  warunku w 
terminie  14  dni  od  daty  przekazania  placu  budowy  zobowiązany  jest  złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących ww. 
czynności. Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie 
podmiotu składającego oświadczenie,  datę  złożenia oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

c)  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 
potwierdzające  spełnienie w/w obowiązku. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 

-  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

d) Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w  lit. a  Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez 
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
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jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

e) W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez 
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

3) Zamawiający nie określił  w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

 
2. Rozwiązania równoważne.

1.1) Jeżeli  w  dokumentach  opisujących  przedmiot  zamówienia  znajdują  się 
nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, 
to  służą  one  jedynie  i  wyłącznie  określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia 
właściwości  i  wymogów  techniczno  -  użytkowych  dla  danego  typu  rozwiązań  i  należy  je 
traktować, jako propozycje standaryzacji. Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie 
czy  urządzenia  równoważne  o  parametrach  techniczno  –  użytkowych  odpowiadających  co 
najmniej  parametrom materiałów i  urządzeń zaproponowanych w dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej. 

1.2) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują  one  realizację  zamówienia  zgodnie  z  założeniami  jakościowymi, 

technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w  dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
b) zapewnią  uzyskanie  parametrów  technicznych,  technologicznych  i  jakościowych 

odpowiadających  co  najmniej  parametrom  założonym  w  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej.

1.3) Użycie  materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. 
wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z 
tego wynikającymi.

3.  Warunki  gwarancji  i  rękojmi  obejmujące  wykonane  roboty  budowlane  i  zamontowane 
urządzenia.

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości i rękojmi.

2) Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonany  przedmiot  zamówienia 
przez okres  min.  36 miesięcy  -   max. 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót 
budowlanych.  Okres  gwarancji  jakości  jest  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert   Ponadto 
Zamawiający  wymaga,  aby  okres  rękojmi  za  wady przedmiotu  umowy był  równy okresowi 
gwarancji jakości. 

4. Podwykonawcy. 
1) Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przez  Wykonawcę  części  przedmiotu  zamówienia  przy 

udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ( firm ) podwykonawców.

3) Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby  wykonawca  powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  22  ust.  a,  ustawy  Prawo 
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zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o 
których mowa w rozdz. V SIWZ.

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że  wobec danego podwykonawcy zachodzą 
przesłanki  wykluczenia  z  postępowania,  wykonawca będzie  zobowiązany  do zastąpienia tego 
podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5) Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  wykonawcy  z 
odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

6) Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdz.  V  SIWZ,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7) Pozostałe  zapisy  dotyczące podwykonawstwa,  w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, 
zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z  wybranym Wykonawcą zostanie  zawarta  umowa z  wynagrodzeniem kosztorysowym (w 

znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia 
Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ wraz załącznikami, wskazań i wytycznych 
zawartych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy.  

2) Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w walucie polskiej.
3) Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót po wykonaniu w całości 

danego etapu robót (pozycja z harmonogramu rzeczowo-finansowego).
4) Podstawą  rozliczenia  za  wykonane  roboty  budowlane  będzie  harmonogram  rzeczowo  – 

finansowy, a podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru częściowego i końcowego 
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5) Zapłata za każdą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności 30 dni licząc 
od daty zaakceptowania jej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 

trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią 
swoich wierzytelności.

8) W  przypadku  wykonawców  wspólnie  składających  ofertę  konsorcjum  –  rozliczenia  będą 
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający 
nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy 
konsorcjum  powinni  ustalić  zasady  wzajemnego  rozliczania  się  za  wykonane  roboty,  w  taki 
sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 23.08.2018 roku
2.Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć podpisanie końcowego protokołu odbioru 
robót.
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V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego 
na  podstawie  złożonego  oświadczenia  wg  wzoru  załącznika  Nr  3  do  SIWZ,  na  zasadzie 
spełnia/nie spełnia.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego 
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów 
potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  oraz  potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału  w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku.

Warunku udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku. 

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
 Doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym  okresie,  wykonali  co  najmniej  jedno  zamówienie,  którego  zakres  obejmował  budowę, 
przebudowę  lub  remont  drogi  o  nawierzchni  bitumicznej  wraz  z  chodnikiem  i  kanalizacją 
deszczową o wartości nie mniejszej niż 1 800 000 zł brutto.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  
sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru  
prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany  
będzie udowodnić,  iż będzie dysponował wiedzą i  doświadczeniem niezbędnym do realizacji  
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do  
dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  dysponują lub  będą 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

a) kierownikiem robót drogowych – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  drogowej,  lub  odpowiadające  im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane,

b) kierownikiem robót sanitarnych- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

Gmina Wręczyca Wielka
Strona 7



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie przepisów ustawy prawo budowlane,

c) kierownikiem robót elektrycznych- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający,  określając  wymogi  w  zakresie  posiadanych  uprawnień  budowlanych  dopuszcza 
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej,  z zastrzeżeniem  art.  12a  oraz  innych  przepisów  ustawy  Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 65).

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji  
ekonomicznej  i  finansowej  innego  lub  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  
łączącego  go  z  nimi  stosunków  prawnych.  W  takiej  sytuacji  wykonawca  zobowiązany  będzie  
udowodnić,  iż  będzie  dysponował  osobami  zdolnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby  
realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w  stosunku  do  żadnego  z  nich  nie  zachodzi  podstawa  do  wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5  ustawy Pzp,
2) łącznie  spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznych  lub 

zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego,
4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 23 ustawy Pzp.

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.3.1. W  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził  likwidację jego majątku w trybie art.  332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

1.3.2. który w okresie trzech lat prze upływem terminu składania ofert, 
w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego  uczciwość,  w 
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szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;

1.3.3. jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  14 
ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.  
17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1.3.4. który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert , 

z  przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał  albo nienależycie wykonał  w istotnym stopniu 
wcześniejszą  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zawartą  z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania;

1.3.5. będącego  osobą  fizyczną,  którego  w  okresie  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert,  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  prawom 
pracownika  lub wykroczenie  przeciwko środowisku,  jeżeli  za  jego popełnienie  wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

1.3.6. jeżeli  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie, w okresie trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert,  skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

1.3.7. wobec  którego  w  okresie  trzech  lat  przed  upływem  terminu 
składania  ofert,  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

1.3.8. 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 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub 
ust. 5, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub 
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie 
szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i  kadrowych, które są odpowiednie 
dla  zapobiegania  dalszym przestępstwom lub  przestępstwom skarbowym lub  nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,  jeżeli  wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca,  którego oferta zostanie najwyżej  oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,  na 
wezwanie  Zamawiającego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  zobowiązany  będzie  do  złożenia 
aktualnych  na  dzień  złożenia oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do 
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów :
-oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznika nr 3 do siwz,
-oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do siwz.

2. W celu  potwierdzenia  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  Zamawiający  żąda  
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :

1)  wykazu  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,  
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 
szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa 
budowlanego 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)  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 
doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  a  także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

     Wykaz powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,
- rodzaj i specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania I 

organ wydający uprawnienia, doświadczenie, wykształcenie;

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa  w  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  (informacje  z  sesji  otwarcia  ofert)  przekazuje  
Zamawiającemu:

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
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 – wg wzoru załącznika nr 5

4. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli  wykonawca nie złożył  oświadczenia,  o którym mowa w art.  25a ust. 1,  oświadczeń lub 
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dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego  wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby 
unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

3) Złożone  na  wezwanie  Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać 
spełnianie  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  spełnianie  przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania Wykonawcy, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

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

do porozumiewania się z Wykonawcami. Informacje o aukcji elektronicznej i 
częściach zamówienia.

1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest P. Jarosław Borecki.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej. 

Oferta jest  składana wyłącznie w formie pisemnej  (  dokumenty składane do oferty  mogą być  
złożone  w  formie  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  uprawnioną), 
wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  oraz  Wykonawcy  przekazują  pocztą 
elektroniczną. Każda ze Stron na  żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy 
wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej 
chwili.

3. SIWZ  wraz  z  załącznikami  jest  zamieszczona  na  stronie  internetowej  www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net. 

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienia  dotyczące  treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie 
podanej w pkt. 2.

5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  wynikające  z  treści  złożonego  wniosku,  jednak  nie 
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

6. Treść  wyjaśnienia  zostanie  zamieszczona  na  stronie  internetowej  Zamawiającego 
www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.

7. W  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  może 
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zmienić  treść  ogłoszenia  opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  (dalej  BZP)  lub 
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

8. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 7 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu  zamówienia,  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  kryteriów oceny  ofert,  warunków 
udziału  w  postępowaniu  lub  sposobu  oceny  ich  spełniania,  Zamawiający  przedłuży  termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 

elektronicznej. 
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Wysokość wadium ustala  się w kwocie 25.000,00 złotych,  słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy  
złotych,

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej

Nr rachunku  64 8249 0001 2001 0000 0912 0015
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:

„Budowa drogi gminnej ul. Czereśniowej  w miejscowości Wręczyca Wielka” 

3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 
4. Wadium  może  być  wnoszone  w  formie:  w  pieniądzu,  poręczenia  bankowego,  poręczenia 

pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez  podmioty,  o  których  mowa w art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000r.  o 
utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości, które  należy  w  formie  oryginału 
zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić 
poprzez  złożenie do oferty:

a) oryginału  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę:  dowodu 
dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego 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,

b) oryginału  : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia 
pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 

6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 
Pzp. 

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
1) nazwa i adres Zamawiającego;
2) nazwę przedmiotu zamówienia;
3) nazwę i adres Wykonawcy;
4) termin ważności gwarancji;
8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 
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Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w 

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
11. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium  wszystkim  wykonawcom  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

12. Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium  wszystkim  wykonawcom  po  unieważnieniu 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.

14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności 
wadium,  wezwie  wykonawców,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  do  przedłużenia 
ważności  wadium  albo  wniesienia  nowego  wadium  na  okres  niezbędny  do  zabezpieczenia 
postępowania  do  zawarcia  umowy.  Jeżeli  odwołanie  wniesiono  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  wezwanie  skieruje  jedynie  do  wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  jako 
najkorzystniejszą.

15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,  
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako 
najkorzystniejszej,

b) wykonawca  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych w ofercie,

c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni.  Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.

2. 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 niż 60 dni.

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone 

na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 
ważności  wadium  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana,  jako 
najkorzystniejsza.

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
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do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Na ofertę składają się:
1. Wypełniony  załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Wypełniony/e  załącznik/i  Nr  4  –  Zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  swoje  zasoby  

wykonawcy (jeśli dotyczy)
5. Kopia dowodu wniesienia wadium.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do  

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w  
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Uproszczony kosztorys ofertowy.

2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Nazwa i Adres Zamawiającego 

Oferta – Przetarg nieograniczony na :
„Budowę drogi gminnej, ulicy Czereśniowej w miejscowości  Wręczyca Wielka”

 
nie otwierać przed dniem 07.02.2018r. godz. 10:15

Nazwa i Adres składającego ofertę

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
2) opakowanie  oferty  powinno  być  zamknięte  i  zabezpieczone  przed  bezśladowym  jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
4) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,  komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką;
6) zmiany,  w  złożonej  już  ofercie,  mogą  zostać  dokonane  przez  Wykonawcę  wyłącznie  przed 

upływem terminu składania ofert;
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
8) zmiana  oferty  lub  jej  wycofanie  następuje  na  takich  samych  zasadach,  jak  jej  składanie  z 

dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
3. Forma dokumentów i oświadczeń:

1) dokumenty  i  oświadczenia składane do oferty  należy złożyć  w formie oryginałów lub kopii  
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,

2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza,

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 

przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów 
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dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  mogą  być  poświadczane  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać  przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej  kopii,  jeżeli  złożona  kopia  dokumentu  będzie  nieczytelna  lub  budzić  będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte  tajemnicą  jego 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  16 kwietnia  1993  r.  o zwalczaniu 
nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2003 r.  Nr  153,  poz. 1503 z  późn.  zm.),  powinny być  one 
oznaczone  klauzulą  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”.  Zaleca  się 
umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

2) Zamawiający  nie ujawni  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. Zastrzeżenie wykonawcy będzie 
skuteczne wyłącznie wtedy,  jeżeli  wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa,

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania 
wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,

4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, 
b) ceny oferty, 
c) terminu wykonania zamówienia, 
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie,

5) zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  i  oświadczeń  nie  stanowiących  tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, 
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
5.  Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną ofertę  przygotowaną  według  wymagań  określonych  w 

niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia  07.02.2018 r. do godziny 10:00  w  pok. nr 1 Urzędu Gminy przy 
ul. Sienkiewicza 1 we Wręczycy Wielkiej

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  07.02.2018  r.  o  godzinie  10:15 w  siedzibie  Zamawiającego w Sali 
konferencyjnej.

3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,  a  także 

informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje 
dotyczące:

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

6.  W przypadku oferty wniesionej po terminie, Zamawiający zwróci ją niezwłocznie bez otwierania.
7. W toku badania  i  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców udzielenia 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone w formie ryczałtu za  wykonanie całości przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 
2. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą  

realizacją przedmiotu zamówienia,  przy zastosowaniu obowiązujących norm, z  uwzględnieniem  
ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  
składania oferty. 

3. Cena musi  być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w  
wartości brutto.

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, 
spowoduje odrzucenie oferty. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) CENA wykonania zamówienia  - 60%

C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę 
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

b) Okres gwarancji na wykonane roboty – 40%
G = [G bad / G max] x 40

gdzie:
G - liczba punktów za okres gwarancji
G max – najdłuższy  zaproponowany okres gwarancji
G bad - okres gwarancji oferty badanej
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy 
licząc  od daty odbioru końcowego,  a  maksymalny okres  gwarancji  nie  może być  dłuższy niż  60 
miesięcy  licząc  od  daty  odbioru  końcowego.  Zaoferowanie  dłuższego  okresu  gwarancji  niż  60 
miesięcy  liczone będzie, jak dla 60 miesięcy.
W przypadku,  kiedy  Wykonawca w formularzu  ofertowym wpisze  okres  gwarancji  i  rękojmi  na 
wykonany przedmiot  zamówienia i  wbudowane materiały  krótszy niż  36 miesięcy,  Zamawiający 
odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
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Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P = C + G 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca 
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Zamawiający niezwłocznie  po dokonaniu weryfikacji  wykonawcy (  po złożeniu wymaganych 

oświadczeń  i  dokumentów  na  wezwanie  Zamawiającego),  którego  oferta  została  najwyżej 
oceniona,  niezwłocznie  zawiadomi  o wyborze najkorzystniejszej  oferty  wykonawców  pocztą 
elektroniczną podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 

także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
za każde kryterium i łączną punktację ofert;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jeżeli takie 
działanie miało miejsce;

c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po 
przekazaniu  pocztą  elektroniczną  na  wskazany  adres  w  ofercie,  co  zostanie  potwierdzone 
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację, o 
której  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  zawierającą  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody 
przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

3) Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  zamieszczone  na  stronie 
internetowej Zamawiającego.

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5  
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5) Umowa w sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  przed  upływem  terminu,  o 
którym mowa w pkt. 4),  jeżeli  złożono tylko jedną ofertę lub  upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

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

1.Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania 
lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
wymagana  jest  zgoda  wspólnika  lub  odpowiedniego  organu,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest 
przedłożyć  Zamawiającemu przed  podpisaniem umowy,  dokument  potwierdzający  uzyskanie  takiej 
zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na 
warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest 
wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.

2.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa 
zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca 

Gmina Wręczyca Wielka
Strona 17



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.

3.Jeżeli  zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający  żąda  przed  podpisaniem  umowy  przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców.   Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) określała sposób reprezentacji  wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy,

2) stwierdzała  o  odpowiedzialności  solidarnej  partnerów  konsorcjum,  za  całość  podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
5) wykluczała  możliwość  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego 

członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum).

4.Wykonawca  korzystający  z  zasobów  innych  podmiotów  przedstawi  potwierdzone  za  zgodność  z 
oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały 
przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres 
wykonywania  zamówienia  w  sposób  nieograniczony  oraz  zawierać  zobowiązanie  o  solidarnej 
odpowiedzialności  podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u 
Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie przedstawienia ww. umów 
uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn 
leżących  po stronie  Wykonawcy,  ze  wszystkimi   tego konsekwencjami.  W przypadku korzystania  z 
zasobów finansowych łącznie z ww. umową wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją 
pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.

5.Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie dostarczyć aktualne ( na dzień składania 
ofert ) dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału  w postępowaniu osoby posiadają  wymagane uprawnienia  do wykonywania  samodzielnych 
funkcji  w  budownictwie  i  zostali  wpisani  na  listę  OIIB  bądź  też  odpowiadające  im  uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie 
funkcji  dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,  lub odpowiadające im uprawnienia wydane 
obywatelom  państw  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz.290) 
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 65). 

6.Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy na kwotę 
1 000 000 zł lub przedstawienie posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.  1 000 000 
zł. 

7.Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  uzupełniony 
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Harmonogram  rzeczowo-finansowy,  na  podstawie  którego  będą  dokonywane  odbiory  częściowe 
zamówienia.  Przedmiotowy  harmonogram  Zamawiający  przedstawi  Instytucji  Wdrażającej,  która 
współfinansuje zamówienie.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny brutto. 
Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem 
umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.

3. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z  tym, że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o  których mowa w art.  6b ust.  5  pkt  2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, 

jeżeli  oferta została złożona przez Wykonawcę lub wspólnie przez kilku Wykonawców, gwarancja 
musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),
2) nazwę zadania  objętego zabezpieczeniem z  tytułu  niewykonania  lub  należytego wykonania 

umowy,
3) nazwę  i  adres  Wykonawcy,  a  w  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  wykaz  wszystkich 

Wykonawców wspólnie składających ofertę;
4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych 

Umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a w przypadku złożenia 
oferty  wspólnej  przez  kilku  Wykonawców  -  bez  względu  na  to,  z  przyczyny  którego  z 
Wykonawców przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,

5) dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania 
zapłaty,  właściwie  podpisanego  pisemnego  oświadczenia,  że  Wykonawca  nie  wykonał  lub 
nienależycie  wykonał  swoje  zobowiązania  wynikające  z  Umowy  lub  też  nie  zapłacił  kar 
umownych wynikających z umowy,

6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na 
okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi,

7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego,

8) Gwarancja jest nieprzenośna.
5. Niedopuszczalnym jest  w gwarancji  żądanie pisemnego potwierdzenia przez Zobowiązanego 

(Wykonawcę)  bezsporności  roszczeń  oraz  oświadczenia,  że  zapłacenie  żądanej  kwoty  stało  się 
wymagalne.
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  to  Zamawiający  przechowa  je  na  rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 3.

10. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

11. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  wynosić  będzie  30% 
wysokości zabezpieczenia.

12. Jeżeli  zabezpieczenie  zostanie  wniesione  w  formie  niepieniężnej,  wymaganym  jest  aby 
Wykonawca  ustanowił  zabezpieczenie  w  jednym  dokumencie  gwarancyjnym  następująco 
(zabezpieczenie redukowalne) :
1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części:
1.a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia 

umowy do zakończenia robót potwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.
1.b) druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy 

do końca okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót 
tj. odbioru ostatecznego,

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia,  Wykonawca będzie 
zobowiązany  do przedłużenia  ważności  odpowiednich  części  zabezpieczenia  o  okres,  o  jaki 
przedłużono termin wykonania zamówienia,

3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiający będzie 
uprawniony  do  zatrzymania  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  do  czasu  wykonania 
uzupełnienia ważności jak w ppkt. 2).

13. Jeżeli  okres na jaki  ma zostać  wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,  zabezpieczenie w 
pieniądzu wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wykonawca wnosi 
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Wypłata,  o  której  mowa  w  pkt.  14,  następuje  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

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

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 
Uwaga – w Załączniku Nr 6 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i  warunki zmiany umowy w  
sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
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XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp oraz  organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje

1.Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  w  walutach  obcych,  wszelkie  rozliczenia  i  płatności 
dokonywane będą w walucie polskiej PLN.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ( w trybie z  
wolnej ręki) stanowiących nie więcej niż 50% wartości  zamówienia podstawowego i polegających
na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych  objętych  zakresem  podstawowym.
Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, o których mowa powyżej następować będzie na tych 
samych  wskaźnikach  kalkulacyjnych  i  czynnikach  produkcji  oraz  cenach  materiałów  użytych
do wykonania robót budowlanych. 
Jeżeli do rozliczeń podobnych robót budowlanych nie będzie można zastosować podstawy rozliczenia 
jak do zamówienia podstawowego, stosowane będą powszechnie dostępne informatory budowlane 
dla Województwa Śląskiego.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych część zamówienia.

 XX. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy + harmonogram
Załącznik nr 7 – wykaz robót 
Załącznik nr 8 - wykaz osób

Opracował:

mgr inż. Jarosław Borecki
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