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Garbatka-Letnisko: Przebudowa drogi gminnej Nr 170157W 

Garbatka-Letnisko - Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku 

od km 0+578,50 do km 1+173 

Numer ogłoszenia: 233284 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Garbatka-Letnisko , ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, 

woj. mazowieckie, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, faks 48 6210054. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.garbatkaletnisko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 

170157W Garbatka-Letnisko - Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do 

km 1+173. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 170157W Garbatka-Letnisko - Garbatka Długa (ul. 

Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173 . Rodzaj i rozmiar prac do wykonania: - 

długość 594,5 mb i szerokość 5,0 m planowanej nawierzchni, - rodzaj podbudowy: kruszywo 

łamane stabilizowane mechanicznie, - rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy, - powierzchnia 

nawierzchni: 3.000,02 m2 , - ilość 2 i grubość 4 cm + 3 cm warstw nawierzchni, - roboty dodatkowe: 

ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie i rozścielenie gruntu. W skład 

inwestycji wchodzą m.in.: 1.1. Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów 

http://www.bip.garbatkaletnisko.pl/


wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z 

wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 1.2. Podbudowa: a) profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, gr. II-IV równiarką i walcem z wykonaniem koryta 

do głębokości 15 cm i nadaniem spadków, b) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie - wykonanie dolnej warstwy podbudowy, średnia grubość 

po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka sortowana 0/63,5mm), c) wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/31,5mm na całej szerokości 

jezdni, górna warstwa gr. 8cm, d) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych (podbudowy 

tłuczniowej) emulsją asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5 m każdy. 1.3. Nawierzchnie: 

a) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalt. AC16W50/70 dla ruchu KR1, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm, b) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfalt. AC11S50/70 dla ruchu KR1 

grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 1.4. Roboty dodatkowe i wykończeniowe: ścinka i 

uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie gruntu (grunt 

pozyskany przez Wykonawcę) gr. ścinki i uzupełnienia średnio 15 cm (pobocze 75 cm) wraz z 

zagęszczeniem i wyprofilowaniem. 2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizytacji realizacji 

przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do 

opracowania oferty i jej prawidłowej wyceny. Wizje w terenie wykonawca dokonuje na własny koszt. 

3. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, stanowiącymi integralną część SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. 5. Zamawiający ma prawo zapoznania się z 

przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia 

do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia. 7. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z 

umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane 

przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 8. Przekazanie placu budowy 

nastąpi w terminie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 9. O 

rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy 

uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. 

Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 10. Przy 

realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem 

jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub 



aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują 

się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 11. wykonania i 

uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy i 

dokonania oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem 

zamówienia. 12. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, 

zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace 

konserwacyjne i utrzymaniowe. 13. W trakcie realizacji zadania Wykonawca: a) Zabezpieczy i 

oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, b) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie 

koszty utrzymania zaplecza budowy, c) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru, d) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie 

odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób 

trzecich, e) Zapewni obsługę geodezyjną na własny koszt. f) Odtworzy stan pierwotny miejsc 

uszkodzonych w trakcie robót. g) Sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą, która w 2 

egz. zostanie przekazana Zamawiającemu. 14. Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji 

na przedmiot zamówienia (tj. na wszystkie wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia) 

wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia. 15. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w 

załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, 

dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, 

urządzenia), będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, 

posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania 

ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na 

Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.23-8, 

45.23.31.00-0, 45.23.30.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany 

wnieść wadium w kwocie: 7 700,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset 00/100). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej 

lub kilku 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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub 

kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą 

dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego 

dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. 

XV pkt 1 lit. i) siwz. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank 

Spółdzielczy Zwoleń Ooddział Garbatka Nr 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019 6.Wadium musi 

obejmować cały okres związania ofertą. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w 

formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna 

zawierać następujące elementy: 1)Nazwę dającego zlecenie(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 2)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją,3)Kwotę gwarancji,4)Termin ważności gwarancji, 5)Zobowiązanie gwaranta do: 

zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)Odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b)Nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c)Zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.6)Zobowiązanie 

gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 

lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie 

7)Gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 8)Wszelkie spory dotyczące gwarancji 

podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 9)Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres 



ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą. Postanowienia wskazane 

powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na 

pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11; b) Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający 

zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzyma wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Niewniesienie 

wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków (zał. Nr 2), o 

którym mowa w rozdz. IX pkt 2 lit. a); 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonał: b.1) co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 

200.000,00 zł brutto (słownie zł: dwieście tysięcy 00/100) polegającą na budowie, 

przebudowie, remoncie drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki 

brukowej zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończoną; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 

złożonego wykazu robót budowlanych wykonywanych 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków (zał. Nr 2), o 

którym mowa w rozdz. IX pkt 2 lit. a); 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: c.1. dysponuje co najmniej: - 

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierownika robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek 

za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków (zał. Nr 2), o 

którym mowa w rozdz. IX pkt 2 lit. a); 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone;  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII siwz. b)wykonawca powołujący się przy 

wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał 

techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, 

które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien 

wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o 

zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także 

inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfikacji tego zasobu. Z treści dokumentu musi 

jasno wynikać: b.1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b.2) w jaki 

sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia, b.3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, b.4) jaki 

jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 

Wymagana forma dokumentu - oryginał c)jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego 



podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy tj., o których mowa w Rozdz. IX ust. 3 tiret a), b), 

c) d)pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wymagana 

forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza e)pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących 

wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez 

notariusza 2)Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Wymagana forma 

dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany w 

rozdz. XV pkt 1 lit. i, k) siwz 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: gdy konieczność zmiany, w tym zakresie 

wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); konieczności zmiany terminu realizacji w 

związku z: brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych 

lub, działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, nieterminowym, z 



przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawcy lub wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę lub, opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w 

myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub, innymi okolicznościami nie powstałymi z winy 

Wykonawcy lub koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.garbatkaletnisko.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pokóej nr 10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

04.08.2014 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 

Garbatka-Letnisko, pokóej nr 15 (Sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, iż zadanie jest współfinansowane dotacją ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


