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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 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 400.000 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 

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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o 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 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 

wykonawcy o posiadaniu uprawnień 3. Oświadczenie o podwykonawstwie zał. Nr 8 4. 

Kosztorysy ofertowe . ( Załącznik nr 10 do 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 

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 1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści 

umowy: Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: 

1.wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub 

uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób; 2. odkrycie obiektów 

archeologicznych wymagających zgłoszenia i badania; 3. odkrycie niewybuchów i 

niewypałów; 4. 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; 5. zaistnienie konieczności 

wykonania robót zamiennych; 6. 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 ; 1. działania siły wyższej, 

uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 2. zaistnienia 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 

budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku 



budowy, 3. konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze 

robót, zgodnie z zasadą rozliczenia kosztorysowego wyrażoną w § 5 umowy, 4. konieczności 

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie Zamawiającego, 5. wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 6. możliwość skrócenia terminów wynikających z 

harmonogramu w wyniku porozumienia stron; 7. 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; 8. 

modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez 

możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z 

art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiany te sprzyjać 

będą optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i 

gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych; 9. modyfikację zmiany warunków 

udzielonej gwarancji na przedmiot umowy. Zmiany umowy przewidziane dopuszczalne są na 

następujących warunkach: 1. zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2. zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt 

posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty, i po dopełnieniu warunków określonych w niniejszej 

umowie Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 1. o okres umożliwiający 

osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2. o okres działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 3. o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, 4. o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, 

trwającej ponad 7 dni, 5. o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót, 6. o okres 

proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 7. o okres wydłużenia terminów dostaw 

materiałów, 8. o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie trwających ponad 7 dni, 9. o okres niezbędny do uzyskania wymaganych 

decyzji bądź uzgodnień, 10. o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

11. o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

realizowanych w drodze odrębnej umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.czermin.biuletyn.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój nr 16.. 

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

ofert: 25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój 

nr 14.. 

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

ofert). 

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 
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posiadające co najmniej Lkc sme paEmeĘ jakościowe i echy uż}'lko*€. jal te. łlóE
stlnowily podslawę łyboru of€ńy, i po dope]nieniu Nmntóv okr€ślonych ł ninicjshj
umoqie Znim t€minu realizcji przedniotu mówienia: l ' o olfts unożliwiając'
osią8lięci€ uasadnionego intcrcsu Zmawiającego.2. o okres dzialania sily s}ż9ej o@
potrćbn} dÓ uŚuÓięĆia skllków tegÓ dzialmia' 3' o cza lJwania nićspąjają.ych Barunkól'
arnosl'e.ycdych. 4. o okres łystępoweia pu ep} l dosllwi€ prądu' vody lub gżu.
|Ngjącej ponad 7 dni' 5. o olcs proporcjonalny do mienionych ilości .oból, 6' o ołEs
ploporcjonalny do zmniejszonąo załlesu. 7' o okr€s *Tdluzcnio tcminóN doslaw
naleia]ów.8' o okes ko.sulleji 2 projekl tem i nmoszenia pŹcz ni€go popraw.ł lub
zmim s pmjełcie leającycn ponad 7 dni, 9' o okres Óiezbędny do uzyskania vyńagmy.h
dNyzji bądź uzeodnień. l0' o okrcs nicĄdny do s}konania dodalkoslcń badań i ełspen'z,
l l . Ó okes ńiezĘdny do *lkondia pr5c połiąrńych z plzedmioleff niniejszej umowy'
EaliŻoMnych w drodze odĘbńej unoł}

IV,4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lv.4'1) Adr€s strony inrcrlcrow€j' na którcj jesr dostlpn. specyfikacj. isrohych
waru.kół z.mółieni!: BBs'cremi.'biule1}n'ne1
sp€cytikicjt iśtobych w.ru.lów zamówieli. noź!' uzy3ł.ć pod.dBem: tłząd
ominy w czemini€ ]9_304cmiÓ pokój nr l6..

lv.4''r) Torbi! s[.d.ni. slio'ków o dopugcrenie do udzidu s poŚtlpoł.nfu lub
ofeń| 25'0'420]4 8odzina I000.niejse: l]Iząd cminy w cz€minie 39_3el czmin pokój

Iv.4'5) TerDi. iłz..i' ol€ńł: okr€s w dniach: 30 (od osiatecznąo lerminu skladmia

Iv.4'!?) czy pnwiduje się uoiwdnietri€ posĘpow.ni. o udzielenie zamółi€ni.' ł
przyp'dku ni€przyz!'ni. środków pochodących z budżeiu UIii Europcjskiej oru
ni€podl€g.jlcych nrorowi śmdklów z poboq udziolon€j pro r'!ństsa eloDkowski€
Eubpejskirgo Po.ozunielit o wolDyn HDdlt (EFTA)' klóre nitły byó r'@ntc2on.
n. slin'nlołrnio.rloś.i lUb częlci zlmówioni': nie


