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I. Zamawiający  :    Gmina Szulborze Wielkie 
 ul. Romantyczna 2 
 07-324 Szulborze Wielkie 
 Tel./fax (86) 475-40-75      
 www.ugszulborze.pl 
 e-mail: gmina@ugszulborze.pl   
 NIP: 7591743066 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej PZP, o wartości  
szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia   

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek. 
Planowany zakres inwestycji:  

Planowana budowa drogi na odcinku o długości 0,40721 km w lokalizacji km 0+431,30 - 
0+838,51 polegać będzie na ukształtowaniu korony drogi w nasypie o szerokości 6,75 m, 
która zawierać będzie jezdnię o szerokości 3,5 m i z obustronnymi poboczami o 
szerokościach po 1,0 m i 2,25m w przekroju szlakowym. Nawierzchnia jezdni wykonana 
będzie z betonu asfaltowego (4 cm warstwa ścieralna + 5 cm warstwa wiążąca) na 
podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm. 
Pobocza wykonane będą o nawierzchniach żwirowych gr. 9 cm. Zjazdy wykonane będą o 
nawierzchni żwirowej. Usprawnieniu poddany zostanie powierzchniowy system odwodnienia 
w skutek ukształtowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wysokościowo droga nawiązana będzie do istniejącego ukształtowania terenu a niweleta 
drogi poddana będzie nieznacznej korekcie w celu uzyskania normatywnych spadków. 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 

 klasa techniczna drogi (D), 
 prędkość projektowa 30 km/h, " ruchKR1, 
 szerokość korony drogi 6,75 m, 
 szerokość jezdni 3,5 m, 
 rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna, 
 obustronne pobocza szerokości po 1,0 m i 2,25 m, 
 rodzaj nawierzchni poboczy - żwirowe, 
 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,  
 spadki poboczy jednostronne 6%, 
 sposób odwodnienia – powierzchniowy,  
 nachylenie skarp 1:1,5, 
 długość odcinka – 0,40721 km. 

Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.  
Szczegóły przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.  

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 
oraz przedmiar robót, będące załącznikami do niniejszej SIWZ.  



 
2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 

ofertową obejmuje także: 
1) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,  
2) zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
3) oznakowanie terenu budowy, 
4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, 
5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną 
wszystkich wykonanych prac, 

7) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,  
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 

3. Informacje dodatkowe : 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na 
osobę trzecią (tzw. cesja). 

4) Termin płatności do 21 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia. 

5) Materiały/grunt/ z rozbiórki, które Zamawiający uzna za nadające się do dalszego 
wykorzystania, Wykonawca złoży w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

6) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności dotyczące robót budowlanych wymienionych w przedmiarach robót 
stanowiących załączniki do SIWZ. Wymóg nie dotyczy osób wykonujących 
obsługę geodezyjną oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego.  

7) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca 
zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania 
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w 
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby 
wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 
wskazanej przez zamawiającego w SIWZ. 

8) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 



a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów. 

9) Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia 10.08.2020r. przy czym za dzień zakończenia 
wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru robót bez usterek. 

 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę min. 250 tys. zł. 

2) zdolności technicznej i zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.  

2. Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły (spełnia/nie spełnia). 

3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania.  

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokonana zostanie 
ocena ofert, a następnie zbadane zostanie czy wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp).   

 
VI.  Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 
VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 



 
1. Z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 

1) Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na podst. art. 22 i 24 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia (art. 
24 ust. 1 ustawy) – załącznik nr 2 do SIWZ  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 
więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno 
być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika 
upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu) 

3) Kosztorys ofertowy uproszczony. 

4) Potwierdzenie wniesienia wadium. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  przez zamawiającego na stronie 
internetowej informacji dotyczących: 

1)  kwoty, jaką zamawiający 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. 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

3. Zamawiający wezwie 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., tj: 

1) 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 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 
(Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni złożyć jeden wykaz). 

2) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy PZP, przedkłada oświadczenie tych podmiotów, że nie zachodzą 
wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
ustawy PZP, oraz  dokumenty dotyczące:  

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 



3) Opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 
mniejszej niż 250.000,00 zł., słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych (polisa z 
dowodem jej opłacenia). 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby uprawnionej do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188; zm.: Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1128, z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1051 i poz. 2005), osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca. 

2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy  przekazują:  
 pisemnie,  
 drogą elektroniczną, 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Zamawiający żąda aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie, z wyjątkiem 
dokumentów przesłanych droga elektroniczną opatrzonych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Adres do korespondencji: 

Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie 
tel. 86 475 40 75, e-mail: gmina@ugszulborze.pl 

z dopiskiem „Dot. przetargu na Budowę drogi gminnej w miejscowości Mianówek” 
5. Osobą odpowiedzialną za kontakty z wykonawcami jest Marek Marciniak  

(kontakt w godz. 8.00 – 15.00) 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć 
tysięcy złotych). 

2. Wadium może być wniesione w: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

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

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 i 1572). 

3. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, winny 
one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę wykonawcy, 
określenie zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty 



wadium, termin ważności (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązania 
gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wpłaty sumy wadium na pierwsze 
żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) zamawiającego w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy PZP poprzez określenie przypadków 
zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy PZP. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być 
przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby 
Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu.  

5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału. 

X. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Opakowanie i adresowanie oferty 
Ofertę należy umieścić w 
zamkniętym, nieprzezroczystym 
opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym jak 
obok. 

 

2. Podpisy 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców 

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

 

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 
1) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów , zaś 

dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem 

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski.  
 

4. Informacje pozostałe 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 

Nadawca: 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

(pieczęć).  

GMINA SZULBORZE WIELKIE 
ul.  Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie 

 

oferta na  
„Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Mianówek” 
 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 
12-12-2019r. godz. 1100 

 



3) oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim, 
b) w formie pisemnej. 

4) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach 
do oferty) muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

5) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) musi być 
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,  

6) kartki oferty muszą być spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),  

7) oferta musi być opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji 
(zał. nr 1) 

 

5. Zmiana / wycofanie oferty 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale XI pkt 1 niniejszej 
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”, 

4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zwrot oferty bez otwierania 
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 
pok. 14,  

2. Termin  składania ofert upływa dnia  12-12-2019r. o godz. 1050 
3. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu 

składania ofert o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego. Po otwarciu ofert zamawiający 
poda zawarte w każdej ofercie informacje takie jak: 

1) nazwę oferenta, 
2) adres lub siedzibę oferenta, 
3) cenę oferty, 
4) gwarancja, 
5) termin wykonania zamówienia. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest rodzaj i zakres prac podanych w rozdziale III 
SIWZ 

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się 
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o przedmiary robót, kosztorysy 
ofertowe, dokumentację techniczną, stanowiące załączniki do SIWZ.  

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 
umowy  i nie będą podległy zmianom. 



4. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług. 

5. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty 
wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, 
pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją i dokumentacją powykonawczą, 
robót których nie przewidziano w momencie opracowywania dokumentacji 
technicznej, a ich wykonanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, koszty ubezpieczenia budowy itp. 

6. Cena podana w ofercie powinna być określona jednoznacznie i w sposób nie budzący 
wątpliwości i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być 
wyrażona w złotych polskich. 

 
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 
1. Oferty oceniane będą odrębnie dla każdego zadania w odniesieniu do 

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie 
każdego kryterium tj: 

a) Cena - 60% 

b) Okres gwarancji jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów – 40% 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w 
postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną 
liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

3. Sposób przyznawania punktów: 

a) Cena 
 

C min 

  C=  …………….. x 60 
   C bad                      
                                                                       

gdzie: 
C    –  ilość punktów oferty badanej w kryterium cena 
C min – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert 
C bad. – cena (brutto) oferty badanej  

 
b) Okres gwarancji jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów  

Gw bad 

  Gw= …………….x 40 
   Gw max 

   
 

gdzie: 



Gw     – ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji jakości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów   

Gwbad – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej 
Gwmax– najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród 

wszystkich podlegających ocenie ofert 
4. Minimalny okres gwarancji jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów – 

36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez 
wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

5. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wykonanych 
robót i wbudowanych materiałów – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru 
przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – otrzyma 40 pkt. 

6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w 

celu zawarcia umowy 
 

1. Po dokonaniu przez Zamawiającego formalności określonych w art. 92 ustawy 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedkłada 
Zamawiającemu: 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

2) oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz dokumenty 
potwierdzające jego kwalifikacje , 

2. Po dokonaniu formalności, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zawrze umowę 
z wykonawca, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ustawy PZP.  

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

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

umowy. 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią 
załącznik nr  4   do SIWZ. 
 

 XVIII.  Środki  ochrony prawnej 
 

Wykonawcom oraz innym osobom, którzy ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia 
Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI 
ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 
ustawy.  
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.  
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub 



czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

 
XIX.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

1. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek : 
1) zobowiązać podwykonawcę do świadczenia usług serwisowych, gwarancyjnych i z 

tytułu rękojmi na zlecenie/żądanie Zamawiającego, bez względu na udział lub brak 
udziału Wykonawcy w świadczeniu tych usług; 

2) ma obowiązek ustalić w umowach z podwykonawcami taki okres 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie kończył się wcześniej niż okres 
odpowiedzialności Wykonawcy;  

3) nie może wprowadzić postanowień:  
a) skutkujących naliczeniem wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w wysokości przekraczającej wartość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót/dostaw/usług; 

b) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy 
od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 

c) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez 
Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego zabezpieczenia 
wykonania umowy. 

2. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do projektu umowy o 
podwykonawstwo w przypadku gdy: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2) Wartość umowy o podwykonawstwo przewyższa kwotę stanowiącą 100% 
wartości zamówienia, 

3) Wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo spowoduje przekroczenie kwoty 
stanowiącej 100% wartości zamówienia, 

4) Wartość umowy z podwykonawcą przewyższać będzie ogólną wartość zakresu 
robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określoną w 
kosztorysie złożonym przez wykonawcę przed podpisaniem umowy. 
 

XX   RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 

Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Szulborze Wielkie, 

adres: ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@ugszulborze.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego;  



4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł 
umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią 
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą 
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych 
będą także 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 (Pzp);  

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 
administratora. 

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp 

albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w 
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego;  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji 
ww.  celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; administrator 
nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 


