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 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

1. Wstęp. 
Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodne z Ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm) wraz z przepisami 

wykonawczymi do ustawy oraz przepisami związanymi z zamówieniami publicznymi. Ilekroć w treści IDW 

jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki włącznie 

ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie. 

2. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Nazwa Zamawiającego   Gmina Gniewkowo 

Adres Zamawiającego   ul. 17 Stycznia 11 

Kod Miejscowość   88-140 Gniewkowo 

Telefon:   52/ 354 30 08   

Faks:   52/ 354 30 37 

adres strony internetowej   www.gniewkowo.bipgmina.pl 

adres poczty elektronicznej   zamówienia@gniewkowo.com.pl 

Godziny urzędowania:              - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00 

                                                  - wtorek od godz. 8:00 do godz. 17:00 

                                                  - piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm). 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej nr 150313C w 

Kawęczynie – Odcinki: 1, 2 i 3. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. Projekt Wykonawczy, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót Budowlanych, 

Kosztorys Ofertowy. 

3. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z 

dokumentacji, jak również niezbędnych do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty 

ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty 

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, dozorowanie budowy), koszty zmiany organizacji ruchu itp., 

należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt. 

4. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz 

ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót . 

5. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego 

producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich 

traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. 
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6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania 

zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych wraz z aktami wykonawczymi.  

7. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i 

rzetelnego przygotowania oferty i przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. W celu prawidłowej wyceny do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 

zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 

9. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja 

maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę. 

10. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest obowiązany do postępowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.), a w szczególności jest 

obowiązany do gospodarowania tymi odpadami. 

11. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, materiałów czy urządzeń służących do 

wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość 

zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych. 

Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i 

urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie 

powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe 

odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał 

(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 

wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie 

dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty 

dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są 

one rzeczywiście równoważne. 

12. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, złożenia (w celach informacyjnych) kosztorysu 

obrazującego sposób obliczania ceny. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004r. Nr 130, poz.1389) wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z 

zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów 

scalonych. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że 

prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 

13. Zamawiający udostępnia przedmiary robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. 

14. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 

15. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę , 

Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty 

związane z wykonywaniem prac w branży drogowej w zakresie czynności: 

1) robót ziemnych  

2) robót nawierzchniowych, 

3) brukowych, 

4) operatorów sprzętu (operatorów maszyn budowlanych), 

5) kierowców. 

6) wycinki drzew. 

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę 

o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  
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Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami 

objętymi zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę także ramach innych 

stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. 

Sposób dokumentowania: 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy składa Zamawiającemu oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymaganych przez 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego 

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. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość 

kontroli zatrudnienia osób wykonujących roboty wskazane w punkcie 14) niniejszego Rozdziału, w tym 

żądanie przedłożenia dokumentów: 

a) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wykonujących czynności określone w punkcie 14) niniejszego Rozdziału. 

b) druków RCA dotyczących każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię i 

nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

c) zanonimizowanych umów o pracę (zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko 

pracownika, wymiar czasu pracy). 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

18. Kody CPV 

45 23 32 20 – 7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg),  

45 23 24 00 – 6 (Roboty w zakresie kanałów ściekowych), 

     77 21 14 00  - 6  usługi wycinania drzew, 

 

5. Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 15 kwietnia 2020 r. 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku określonego w § 15 wzoru 

umowy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

2. Zamawiający, w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, wymaga wykazania spełnienia następujących 

warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 zadanie 

polegające na budowie, przebudowie, remoncie odcinka jezdni, ulicy lub parkingu, o wartości zadania 

nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie, Wykonawcy 

muszą spełniać łącznie. 

a) Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia 

budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów tj. dysponuje osobą uprawnioną do 

kierowania robotami budowlanymi, posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa, w specjalności: inżynieryjnej drogowej (osoba ta będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy), 

W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie Wykonawcy, 

muszą spełniać łącznie. 
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W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w 

innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.). 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy). 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy). 

6. 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.1 pkt. 13-22 ustawy i rozdziału 7 niniejszej IDW. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, 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, o których mowa w ust. 1 

niniejszego rozdziału. 

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy tj: 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt. 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 

ust.  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 ustawy 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 
1. Wykaz oświadczeń, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 

niniejszej IDW i ogłoszeniu o zamówieniu (należy złożyć wraz z ofertą): 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – składane na podstawie art. 25a 

ust.1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do IDW, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z 

powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy (należy złożyć wraz z ofertą). 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 25a 

ust.1 ustawy, aktualne na dzień składania ofert, zgodne ze wzorem załącznika nr 2 do IDW, 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w IDW (należy złożyć wraz z ofertą). 

2. Dokumenty dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
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o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu (na wezwanie 

Zamawiającego): 

1) potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej, określonych przez Zamawiającego w rozdziale 6 ust. 1 IDW 

(oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału): 

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te 

roboty 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 ich uzyskać – inne dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do IDW). W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykaz ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców.  

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela 

A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do IDW). 

2) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 
niniejszego rozdziału): odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

4. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:  

1) w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych 

podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór 

pisemnego zobowiązania innych podmiotów stanowi załącznik nr 5 do IDW). Powyższe zobowiązanie 

należy złożyć w oryginale. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, 

Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa dołączonego do oferty powinna 

dokładnie określać jego zakres. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 

aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 IDW) w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

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

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszego rozdziału, podając ich 

firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko). 
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4) zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieścił informację o tych Podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 podając ich firmę (pełna nazwa, imię, nazwisko). 

5. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale (dotyczy oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 6 pkt 1) niniejszego 

rozdziału), 

2) dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1), składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

3) wszelkie pełnomocnictwa składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii. 

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy, w związku z 

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

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, 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 (dotyczy dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego rozdziału). 

8. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 

przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 

uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 
1. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca, w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 11, pok. nr. 6 (sekretariat). 

 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście lub przy użyciu środków 

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

elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123). 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji, wezwań, wyjaśnień, zawiadomień i innych 

dokumentów (z wyłączeniem oferty i pozostałych dokumentów i oświadczeń, dla których przewidziana 

jest wyłącznie forma pisemna) drogą elektroniczną: sekretariat@gniewkowo.com.pl 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania drogą elektroniczną (na adres e-mail z którego 

wpłynęło zapytanie, wniosek lub adres e-mail podany w ofercie Wykonawcy) m. in. następujących 

dokumentów: odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ, wezwań do uzupełnienia dokumentów 

w trybie art. 26 ust. 2-3a, wezwań do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1, 
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wezwań do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w trybie art. 90 ust. 1, informacji o poprawieniu 

omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik 

postępowania), o których mowa w art. 92 ust. 1. 

 

5. Jeżeli uczestnicy postępowania przekazują zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 

korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego 

na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie lub adres z którego wpłynęło 

zapytanie lub wniosek, została Wykonawcy skutecznie doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią. 

6. Zawiadomienia oraz inne informacje przekazane drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazane przez 

Wykonawcę w jego ofercie) uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

7. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego podany w ust. 1 

niniejszego rozdziału lub drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w ust. 3 niniejszego rozdziału. 

8. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

1) Wyjaśnianie treści SIWZ. 

a) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. 

b) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa ww. ppkt b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa ww. ppkt b). 

e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 

specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

2) Zmiany w treści SIWZ. 

a) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 

b) W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 

Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 

terminowi. 

c) O każdej modyfikacji i ewentualnej zmianie terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz informacja ta zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

9. Postępowanie prowadzone jest w wyłącznie języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja 

składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w 

języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grzegorz 

Ostrowski  tel. 52/354-30-14, e-mail: ostrowski@gniewkowo.com.pl 

 

10. Wadium i wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

I Wadium: 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

mailto:ostrowski@gniewkowo.com.pl
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10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  

 

2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.: 

oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium (niż pieniężna) wymienioną w Rozdziale 10 

pod rozdz. I Wadium ust. 2. b)-e) niniejszej IDW;  

3) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli jego oferta przed upływem terminu 

składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 

2. Forma wadium. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 

359). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie O/Gniewkowo 

nr rachunku: 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005, w tytule przelewu należy wpisać „Wadium- Nr 

sprawy: Znak: RZp.271.1.8.2019 dot. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie”,  

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach należy załączyć w oryginale do oferty. 

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w 

pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęta zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku 

Zamawiającego. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi gwarantować 

bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie każdej kwoty do 

wysokości wniesionego zabezpieczenia. Dokument ten nie może zawierać zapisów które uzależniają 

wypłatę zabezpieczenia od dodatkowych działań Zamawiającego określonych przez Gwaranta. 

II Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy w wysokości 10% ceny 

ofertowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w 

jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

09listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego ani przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto 

nr  47 8185 0006 0200 0172 2000 0005,   

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w Rozdziale 12 ust. 3. 
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8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz musi gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego 

pierwsze żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Dokument ten nie może 

zawierać zapisów które uzależniają wypłatę zabezpieczenia od dodatkowych działań Zamawiającego 

określonych przez Gwaranta. 

 

11. Termin związania z ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW. 

3) Oferty składa się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej, przy zastosowaniu 

wzorów formularzy wymaganych przez Zamawiającego niniejszą IDW. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert w postaci elektronicznej. 

4) Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 

wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, możliwość zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz możliwość podpisania w jego imieniu 

oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 

uprawnienie to nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z 

właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność 

z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 

tego uprawnione. 

6) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia - oferta taka musi spełniać następujące wymagania: 

a) zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy (do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania, złożone w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii), 

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, 

c) kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty, 

d) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

7) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 

dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 

8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 

9) Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w formie kopii, muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania tego Wykonawcy. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu. Na kopii należy postawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z 
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oryginałem” obok czytelny podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy. 

10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej w inny 

sposób. 

11) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne 

podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te 

przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) 

zaleca się aby były parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę(paczkę) należy opisać następująco: 

Urząd Miejski w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia 11. 
Oferta w postępowaniu na „Przebudowa drogi gminnej nr 150313C w Kawęczynie”. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 Informacje takie należy umieścić w oddzielnej kopercie z dopiskiem: TAJNE - tylko do wglądu 

członków komisji przetargowej. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 Ustawy. 

2) Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas 

Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest „nieskuteczne” i nie będzie wzywał 

Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako „błędnie zastrzeżone” 

zostaną ujawnione. 

3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez 

Zamawiającego analizie – nie będzie uznany za wystarczający – wówczas Zamawiający uzna, że 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje te zostaną ujawnione, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony. 

4. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz 

podania firm (pełna nazwa, imię, nazwisko) tych podwykonawców. 

W związku z powyższym, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części 

zamówienia – należy dokonać stosownego wpisu w formularzu ofertowym. Brak ww. informacji 

oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę samodzielnie (bez udziału 

podwykonawcy). 

5. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym wskazać termin udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalny 

wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Podanie minimalnego terminu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady, 

skutkować będzie uzyskaniem przez Wykonawcę „zero” punktów, w kryterium oceny ofert jakim jest 

„termin rękojmi za wady”. 
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13. Zmiany, uzupełnienie lub wycofanie złożonej oferty. 
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. 

przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złożone według takich samych 

wymagań jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA", 
„UZUPEŁNIENIE". 

3. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA”, „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian 

zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie 

pisemne oświadczenie. 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 

88-140 Gniewkowo, w nieprzekraczalnym terminie: 13.11.2019 do godz. 11:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 

88-140 Gniewkowo, w nieprzekraczalnym terminie: 13.11.2019 do godz. 11:05 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia oraz informacje dotyczące złożonych ofert, określone w art. 86 ust.4 ustawy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 

www.gniewkowo.bipgmina.pl/ informacje przewidziane w art. 86 ust. 5 ustawy. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

15.Opis sposobu obliczania ceny. 
1. Cena za wykonanie roboty będzie ceną ryczałtową. 

2. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej przy wyraźnej lub 

dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. 

Cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, stąd rzeczywisty rozmiar prac wykonanych nie będzie miał 

wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. W przypadku zwiększenia w stosunku do planowanego 

rozmiaru lub kosztu prac Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o podwyższenie 

wynagrodzenia. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać ewentualne 

upusty, dodatki i ryzyko wynikające z przyjętej formy wynagrodzenia, a także inne koszty związane z 

organizacją robót, pracami przygotowawczymi, pomocniczymi etc. 

3. Zakres robót będący podstawą określenia ceny winien być zgodny z projektem technicznym oraz 

dokumentacją przetargową. 

4. Zamawiający udostępnia przedmiar robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. 

5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji, 

jak również niezbędne do wykonania zamówienia np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie 

roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 

budowy (naprawy, dozorowanie budowy), koszty zajęcie pasa drogowego, koszty zmiany organizacji 

ruchu, itp., które należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt. 

6. Wykonawca winien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące wpłynąć na kształtowanie się ceny 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się Wykonawcy aby dokonał w terenie szczegółowej wizji 

mającej na celu zapoznanie się z naturalnymi warunkami miejsca wykonywania roboty budowlanej 

stanowiącej przedmiot zamówienia. 

7. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, złożenia (w celach informacyjnych) kosztorysu 

obrazującego sposób obliczania ceny. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004r. Nr 130, poz.1389) wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z 

zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów 
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scalonych. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że 

prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II 

niniejszej SIWZ we wzorze umowy. 

 

 

 

9. Jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

10. Rażąco niska cena. 

1) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 

ofert, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunkom wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalność 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia  za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze 

zm.), 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

3) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych 

przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 

najważniejszego do najmniej ważnego. 
1. Oferty będą ocenianie w oparciu o kryteria określone poniżej. Każda z oferta oceniana będzie w 

systemie punktowym. 

Kryterium I - Cena (C) - waga 60% (60 pkt.) 

Kryterium II – Okres gwarancji i rękojmi za wady (R) - waga 40% (40 pkt.)  

2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) kryterium „cena” (C) 

Punkty za cenę – wartość oferty ogółem, wynikającą z zakresu zamówienia zostaną wyliczone zgodnie z 

następującymi zasadami: 

CN 

KC = --------- x 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
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COB 

gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 

2) kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady” (R) – wg poniższych zasad: 

Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie udzielonego przez Wykonawcę okresu 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca może zaproponować 60 albo 

więcej miesięcy odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. W tym kryterium Wykonawca 

może otrzymać max. 40 punktów. Punktacja będzie przyznana w następujący sposób: 

a) za udzielenie 60 miesięcznego (lub dłuższego ale krótszego niż 72) okresu odpowiedzialności z 

tytułu gwarancji i rękojmi za wady – 0 pkt., 

b) za udzielenie 72 miesięcznego (lub dłuższego) okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady – 40 pkt. 

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca w ramach 

kryterium może otrzymać odpowiednio 0 lub 40 punktów. 

UWAGA: 

- w przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ilości miesięcy udzielonej 

gwarancji i rękojmi za wady - Zamawiający przyjmie termin „minimalny” tj 60 miesięcy i przyzna 

Wykonawcy w tym kryterium oceny ofert „0” punktów. 

3) O wyborze oferty jako najkorzystniejszej zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów obliczona w 

następujący sposób: Lp = C + R gdzie: 

Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę 

C - liczba punktów w kryterium „cena”  

R - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt. 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w IDW 

oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryterium cena, okres 

gwarancji i rękojmi za wady) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.  

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 

ceną. 

5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku poprawienia innych omyłek, polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian 

w treści oferty, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy – jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od 

powiadomienia o poprawce nie zgłosi sprzeciwu, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

zmianę. 

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) oryginał zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli zabezpieczenie to zostaje wniesiona w 

formie innej niż pieniężna. 

3) kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) uprawnień budowlanych 

wskazanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia kierownika budowy wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – w ilości 2 

egzemplarzy. 
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4) oryginał oświadczenia o pełnieniu funkcji kierownika budowy złożonego przez kierownika budowy 

wskazanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia - w ilości 2 egzemplarzy. 

5) kopię aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 800.000,00 zł. 

6) kosztorys. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

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

wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z zestawieniem robocizny, 

materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów scalonych. Zamawiający nie 

będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że prawidłowo podano cenę 

ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 

Jeśli Wykonawca, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający nie powtarza 

przetargu, lecz wybiera najkorzystniejszą (kolejną z najwyższą liczbą punktów) spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba że nie złożono żadnej niepodlegającej 

odrzuceniu. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (SIWZ część II) – z 

tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 

16 ustawy Pzp). 

2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1  

ustawy Pzp, w tym w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

2) zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT), 

3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku 

udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, 

4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy o których mowa w § 15 w tym w zakresie wydłużenia 

terminu realizacji umowy. 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w zgodzie z ustawą Dział VI Środki ochrony prawnej, a 

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

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, iż Wykonawca zapoznał się z ustawodawstwem, aktami prawnymi i 

przepisami polskimi, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć funkcjonowania i działalności 

w ramach niniejszego przetargu, a następnie Umowy. 

20.Wymagania i informacje o umowach o podwykonawstwo. 
1. W umowach o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą należy 

uwzględnić termin wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
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faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostaw, usługi lub roboty budowlanej. 

 

2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

21. Inne Informacje. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, ani 

zastosować aukcji elektronicznej dla wyboru oferty. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy. 

8. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

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

 

22.Wykaz załączników do niniejszych IDW. 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Załącznik nr 1  Wzór Formularza Ofertowego 

2 Załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu 

3 Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonywanych robót budowlanych. 

4 Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyły przy realizacji przedmiotu 

zamówienia (dotyczy kierownika branży). 

5 Załącznik nr 5 Wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6 Załącznik nr 6 Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

7 Załącznik nr 7  Wzór oświadczenia gwarancyjnego 

8 Załącznik nr 8 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 


