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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

 

 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 
 
Gmina Ciasna 
 
Adres : ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna 
tel. (34) 35 35 100 , (34) 35 35 101  
fax (34) 35 35 105, (34) 35 72 799 
NIP   575 18 65 341,   REGON    151398416 
e-mail : gmina@ciasna.pl,g.brzezina@ciasna.pl 
adres strony internetowej zamawiającego :  http://ciasna.bipgmina.pl/ 
 
Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 
 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej „ustawy Pzp” . Zamawiający 
przeprowadzi procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy zgodnie z przepisem art. 24aa ustawy  
Pzp (procedury odwróconej) 
 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
4. Źródła finansowania 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
Wartość Projektu nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 

Pzp.  
 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :  Roboty budowlane  w ramach programu 
wieloletniego „ Senior = na lata 2015-2020 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: - Przedmiotem zadania są roboty budowlane w budynku o funkcji 
mieszkalnej. 
-  podjazd dla niepełnosprawnych  
- malowanie  
- naprawa opierzenia  
- roboty wod-kan 



 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej SIWZ).  
Ilekroć w Specyfikacji technicznej lub projekcie wskazano markę lub podano produkt lub urządzenie należy przyjąć że za 
każdą nazwą umieszczone jest słowa” lub równoważny „. Wskazane produkty i urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń 
parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia.  

 
3. Inne postanowienia 
1) W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych. Roboty związane z realizacja 
przedmiotu zamówienia wykonywane będą co najwyżej przy częściowym zamknięciu tylko jednego pasa ruchu. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do : 
a) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym 
zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. 
poz.1260 ze zmianami) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729), 
b) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego 
oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 
c) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
realizacji prac objętych umową, 
d) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad 
prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z 
załączonymi do niniejszej SIWZ uzgodnieniami branżowymi, 
e) obsługi geodezyjnej budowy a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz 
wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których 
realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – 
Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) :- wszystkie czynności wykonywane w ramach robót 
budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że czynności te 
mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę. 

Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których 
mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze 
wskazaniem tożsamości danej osoby, oraz czynności, które były wykonywane przez tą osobę w ramach 
realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody 
zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych. 
6. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem przeprowadzenia 
kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 4 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
 
 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
 
1. Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) rozpoczęcia – data protokolarnego przekazania placu budowy, 
2) zakończenia robót budowlanych -29.11.2019r. 
3) Rozliczenia końcowego przedmiotu  do dnia  10.12.2019r. 
 

 
2. Za termin rozliczenia końcowego całego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania odbioru końcowego 



Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 
 
3. W ciągu 14 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego Przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę prawidłowości wykonania 
inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 
 
4. Roboty należy prowadzić od poniedziałku do piątku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza się także pracę 
w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta). Praca w dni ustawowo wolne od pracy musi 
być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 
 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w pkt V.5 SIWZ; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V.2 SIWZ 

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

 
Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku. 
 

2) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 
a) Wiedza i doświadczenie 
               Zamawiający nie dokonuje  określenia sposobu spełnienia warunku  

 

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie 

jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. 

 
b)Kryterium dysponowania osobami – minimalny zakres kwalifikacji i doświadczenia wymagany od 
personelu Wykonawcy 
 Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca 
musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę do dysponowania tymi osobami. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia: 
 
 
 - Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej  - minimum 1 osoba na stanowisku kierownika 
budowy , posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   
konstrukcyjno-budowlanej  lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332z późn. zm.), tj. osobą, której 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub 
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). 
 
 
Osoba, która będzie wskazana w wykazie będzie pełniła funkcję kierownika budowy –  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. 

 



c) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem 
technicznym: 
 

Zamawiający nie dokonuje określenia sposobu spełniania warunku. 
 
 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
 
               Zamawiający nie dokonuje  określenia sposobu spełnienia warunku  

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i 
oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp). 
 
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 
ust. 2f ustawy Pzp). 
 
5. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1)Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy . 
2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy: 
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 
- na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp. 
3)Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 
ust. 12 ustawy Pzp). 

4)Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 
 
 
1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu (rozdział V ust. 1 niniejszej SIWZ): 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z załączonymi wzorami. 
Oświadczenia, o jakich mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5 rozdz. VI SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na 
zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 



3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów 

konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 

4. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń 
dotyczących spełniania warunków (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zostanie wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp składa w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 5 dni terminie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 

W zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

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

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

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności; 

5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
6) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych –nie dot.  
b) wykaz 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 informacje o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik pn. 
„Wykaz osób”  
 

5. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku 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 ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 



2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane 
do realizacji których, te zdolności są wymagane, 
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami 
lub, 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
5) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają 
w szczególności: 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
6. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 
2) Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, 
3) Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, 
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje 
informacje, korespondencję, itp. 
5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4. 
6) Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie 
przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym, że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium 
dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie. 
 
7. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 
1) Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym wzorem, 
2) Wycenioną tabelę elementów rozliczeniowych, o treści zgodnej z załączonym wzorem, wraz z kosztorysem 

ofertowym w pozycjami zgodnymi z przedmiarem robot 
4) Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 
dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie 
wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, 
 
8. Informacje dodatkowe dotyczące składnia dokumentów 
1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 



baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. 
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 
4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie 
z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 
3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez 
Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  
 
 
 

 
VII. Wykonawcy zagraniczni 
 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów: 
1) o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 2 -4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby zastrzeżeniem terminów, o których 
mowa powyżej. 
  

 
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
 
 
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów. 
1) Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 
faksu (nr faksu: 34 35 35 105  ) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 



18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) – adres e-mail : 
gmina@ciasna.pl 
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
3) W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, ust. 3 lub ust. 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty 
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego 
w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 
2. Wyjaśnienia, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zebranie przedofertowe, 
przedłużenie terminu składania ofert. 
1) 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 wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o 

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w ust.1. 
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej : 
http://ciasna.bipgmina.pl/ 
4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w 
takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
po adresem http://ciasna.bipgmina.pl/ 
 5) W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 
ofertach, jeżeli jest to konieczne. 
6) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza do 
bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 
15:00 : 
- w sprawach procedury przetargowej - p. Gabriela Brzezina – tel 34 3572772 
 

 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium 
 
 
Żądanie wadium, jego wysokość oraz formy wniesienia – art. 45 ustawy Pzp 
1. Zamawiający nie  żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.    
 

 
X. Termin związania ofertą 
 
 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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 niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
XI. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
 



1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta” stanowiącego załącznik do niniejszej 
SIWZ. 
2. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz wszystkimi wymaganymi 
dokumentami zostaną sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z treścią postanowień niniejszej specyfikacji. 
3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki, zawierającą jedną, 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę. 
4. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub 
nieścieralnym atramentem. 
5. Zamawiający żąda złożenia dokumentów w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
(każda strona) przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. 
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 
7. Załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika. 
8. Formę złożenia dokumentów załączonych do oferty określa § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
27.07.2016r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz . 1126). 
9. Dokumenty niewymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. 
10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz trwale spięte, w ten sposób, aby 
uniemożliwić dekompletację. 
11. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca 
naniósł zmiany, będą podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika. 
12. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 
załączonych do oferty. 
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 
one być udostępniane. 
14. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący 
wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być 
udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). 
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, 
mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca 
podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
15. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. 
nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
16. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w 
szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że 
stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 
17. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, 
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone 
dokumenty. 
18. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie:  

1) zaadresowanej do Zamawiającego na adres :  Gmina Ciasna, Urząd Gminy, ul. Nowa 1a,  

42 – 793 Ciasna,  posiadającej oznaczenia: OFERTA PRZETARGOWA – Roboty budowlane w 
ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 

 

Nie otwierać przed  25.10.2019r. 
 
2) posiadającej nazwę i adres Wykonawcy. 



19. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust. 15, Zamawiający nie będzie 
ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie 
zostanie złożona do Gminy Ciasna, Urząd Gminy, ul. Nowa 1a, 42 – 793 Ciasna. 
20. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem 
terminu składania ofert. 
21. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w ust. 18 oraz 
dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofane”. 
22. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
23. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
24. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
24.1. W przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  zawierającą: 

- potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania takiego obowiązku podatkowego,  

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
24.2. W przypadku braku złożenia powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług. 
 
 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
 
1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres 
Gmina Ciasna, Urząd Gminy, ul. Nowa 1a, 42 – 793 Ciasna, sekretariat  , pokój nr 15 
2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
3. Termin składania ofert upływa dnia  25.10.2019 r.  godz. 12:00. 
4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ją w ustawowym 
terminie (na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 
6. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, w dniu składania ofert, o 
godz. 12:05 w swojej siedzibie, I piętro, sala posiedzeń nr 14. 
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny ofert. Natomiast termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności 
zawarte w ofercie Zamawiający ogłosi jeżeli tymi kryteriami będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm, oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 4, złoży oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
11.Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie podlega wykluczeniu (art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, określone w SIWZ. 



12.Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny lub kosztu. 
12.1. Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia oferty w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co 
najmniej 30% od: 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert; 

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych. 

12.2. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
13.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych 
lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których 
Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp. 
14.W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
15.Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
16.W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie 
unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w 
art. 93 ust. 1 ustawy. 
17.Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która 
zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru 
oferty określonych w niniejszej SIWZ). 
18.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
(oceniona, jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy Pzp. 
19.Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy 
złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: http://ciasna.bipgmina.pl/ 
20.W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 
 

 
 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, zgodnie z treścią 
niniejszej Specyfikacji. 
2. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów 
ich realizacji. 
3. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby gdy w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 
4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na 
postawie protokołu częściowego odbioru robót lub etapów, potwierdzającego procentowe zaawansowanie 
rzeczowo-finansowe prac, poświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Fakturowaniu częściowemu podlega 60% kwoty umownej. Pozostałe 40% zostanie wypłacone Wykonawcy po 
dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 



5. Wykonawca oszacuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
6. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku VAT i podać cenę 
brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 
7. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po przecinku np. 4,375 
=4,38 
8. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała 
zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług VAT. 
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
10. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w 
walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak 
obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
12. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 
13. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne 
przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 
14. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku VAT niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami. 
 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
 
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami: 
 

1) cena waga ( Kc ):                                                                                            60% 
2) termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane waga  ( Kg ):           40% 

 
 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty 
oceniane będą punktowo. 
Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt, tj.: 
- za najkorzystniejszą cenę 60 pkt 
- za najdłuższy termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 40 pkt 
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria 
według następujących zasad: 
 
Kryterium – cena Waga – 60% 
              cena oferowana minimalna brutto 
cena = ----------------------------------------------------- x 60 pkt 
              cena badanej kolejno oferty - brutto 
 
 
Kryterium – termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Waga - 40 % 
 
W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji i rękojmi. 
Oferty będą oceniane wg następujących zasad: 
Kryterium okresu udzielonej gwarancji i rękojmi oznacza doliczenie do punktacji 10 punktów za przedłużenie 
okresu gwarancji i rękojmi o 6 m-cy. 
Przy czym: 
- minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi    – 36 m-cy 
- maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi – 60 m-cy 
 
Gwarancja i rękojmia minimalna tj. 36 m-cy – 0 pkt. 



Okres gwarancji i rękojmi 42 miesiące        -    10 pkt 
Okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy         -   20 pkt 
Okres gwarancji i rękojmi 54 miesięcy         -   30 pkt 
Okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy         -   40 pkt 
 
Zaoferowanie Gwarancji i rękojmi krótszej niż 36 m-cy lub dłuższej niż 60 m-cy będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.  

 

 
3. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację (P) po zsumowaniu liczby 
punktów uzyskanych w kryterium cena (Kc), w kryterium terminu  gwarancji i rękojmi (Kg). 

  

                                                 P = Kc + Kg  

  
 
 

 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
 
1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz. 
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo 
2) w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 
3) przed upływem w/w terminów w przypadkach omówionych w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 94 ust. 2 pkt 
3 ustawy Pzp 
4. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza zawarcie umowy za pośrednictwem usługi kurierskiej na koszt Wykonawcy. 
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest najpóźniej do dnia podpisania umowy: 
a) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
b) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę 
konsorcjum, 
c) wyznaczenia osoby/osób uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości minimum 1.000.000,00 na zasadach określonych w § 19 projektu 
umowy. 
6. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
a) roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i 
innych zdarzeń losowych  
b) odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracowników i 
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
umowy, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 
7. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 5 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 
8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 



9. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia 
ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w 
tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej na 10 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona 
stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 5 a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających 
z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść 
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku 
stanowiącym wzór umowy. 
12. W przypadku nieuzyskania dotacji ze środków przyznawanych w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  w zakresie robót drogowych i elektroenergetycznych 
oraz z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie 
robót wodociągowych Zamawiający przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy                          
 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia 
podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
1) pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego nr : 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002 BS Gliwice O/Ciasna 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (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 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
wykonawcy. 
6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7. W przypadku składania zabezpieczeń w formie innej niż w pieniądzu przed podpisaniem umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji draftu zabezpieczenia (wzoru zabezpieczenia). 
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, 
nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że 
zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 
2) termin obowiązywania gwarancji, 
3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 
9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 
się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 



zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
11. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 
 

 
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
 
 
Postanowienia umowy – zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ 
 

 
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 
 
 
1. Wykonawcom lub innym podmiotom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 
2. Zgodnie z art. 180 Ustawy wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Pzp, można 
wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd.2 albo w terminie 10 
dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
4. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy – Prawo zamówień 
publicznych art. 179- 198 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1579 ). 
 

 
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

 
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 . 
 

 
XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 
 
 
Zamawiający nakłada obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. 
wykonanie robót drogowych 
 

 
XXII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu 
 



 
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 
 

 
XXIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które 
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu 
 
 
Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na 
wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu 
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. 

XXIV. Klauzula informacyjna RODO 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

− administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ciasna jest Wójt Gminy 

Ciasna z siedzibą w Ciasnej, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna; 

− administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: kuba@eduodo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Gmina 

Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna;   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 

 
XXV. Inne postanowienia Zamawiającego wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy Pzp 
                  
 
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie przewiduje postawienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

 

 


