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

31.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

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 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy w tym okresie - minimum 1robota - polegająca na remoncie -budowie-

przebudowie drogi i wartości co najmniej 100.000 zł brutto , z podaniem miejsca, 

daty wykonania robót, wraz 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 - (Załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenia (Zamawiający uzna również w miejsce poświadczeń - 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), 2) inne dokumenty - jeżeli 

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania ww. dowodów. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z 

podaniem informacji 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. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie 

wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli: a) wykonawca wykaże dysponowanie osobami uprawnionymi do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w 

szczególności ; kierownik robót drogowych - z uprawnieniami branży 

budowlanej, specjalność drogowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.Nr.83,poz.578 , lub 

odpowiadające im zdobyte w innych państwach - 1 osoba. Załącznik nr 4 do 

SIWZ). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniach 

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) 



1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Oświadczenie o 

podwykonawstwie zał. Nr 8 3. Kosztorysy ofertowe . ( Załącznik nr 10 do SIWZ ) 4 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 

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 

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do siwz. Zaparafowany wzór 

umowy Wykonawca załącza do oferty. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zakazuje 

się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub s specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Dopuszczalne są następujące rodzaje i 

warunki zmiany treści umowy: Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające 

zmianę treści umowy: wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które 

istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób; odkrycie 

obiektów archeologicznych wymagających zgłoszenia i badania; odkrycie niewybuchów i 

niewypałów; odkrycie przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których nie 

naniesiono na dokumentację geodezyjną, geologiczną lub projektową, i których wystąpienie 

powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót; zaistnienie konieczności wykonania 

robót zamiennych; - wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których 

zależy wykonanie przedmiotu zamówienia; Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie 

zamówienia publicznego obejmuje: możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i 

innych terminów umownych spowodowanych ; działania siły wyższej, uniemożliwiającego 

wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, zaistnienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie 

wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, konieczności zmiany 

ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, zgodnie z zasadą 

rozliczenia kosztorysowego wyrażoną w § 5 umowy, konieczności zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 

Zamawiającego, wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, - możliwość skrócenia terminów wynikających z harmonogramu w wyniku 

porozumienia stron; - możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia częściowego 

wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie 

zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić 

maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia; modyfikację rozmiaru i rodzaju 
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