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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW

ZAMOWIENIA

zamóWienie:

"Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy czermin ''

zamaWiający:

Gmina Czermin

39-304 Czermin

Nazwa i kod robót wiodących wg cPV:

45.23.3'l.42-6 Roboty W zakresie naprawy dróg

Czermin , luty 2017
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1. Zamawiający. 

1.1. Gmina Czermin ,39-304 Czermin   

tel.: (17) 77 40 246, fax: (17) 77 41 921, e-mail: ug@czermin.pl  

godziny pracy, w dni robocze bez sobót od 8.00-16.00 

NIP: 817- 21-75-391    

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony 
Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany 
w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp") a 
także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze 
dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów    dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  z 2016 r. poz.1126), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w 
sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w 
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 
2015 r. poz. 2263). 

  

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 
zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 
ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp. 

 

  

2.2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ”: Pzp i akty wykonawcze do tej ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1.  Przedmiotem  zamówienia jest   Remont dróg wewnętrznych  na terenie gminy 
Czermin  

Zakres robót obejmuje :  

1.  Mechaniczne profilowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne z zagęszczeniem  

2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  

3. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego   
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Wykaz dróg objęte remontem :  

1. Remont drogi wewnętrznej Czermin – Na Płatka   dł 150 mb  

2. Remont drogi wewnętrznej Czermin – Na Skrzyniarza   dł 200 mb  

3. Remont drogi wewnętrznej Czermin – Dom Strażaka -Opałacz dł  300 mb  

4. Remont drogi wewnętrznej Czermin – Dom Strażaka –Czaja dł  140mb  
5. Remont drogi wewnętrznej Czermin – Podkościele –Kolonia  dł  170 mb  
6. Remont drogi wewnętrznej Breń Osuchowski – na Kuska  dł. 435 mb  

7. Remont drogi wewnętrznej Trzciana – Cmentarz dł 280mb  

8. Remont drogi wewnętrznej Łysaków – na Trelę   - dł 350mb  

9. Remont drogi wewnętrznej Ziempniów na Słabego – dł 140 mb  

10. Remont drogi wewnętrznej Otałęż – k.Malca  – dł 80mb  

11. Remont drogi wewnętrznej Otałęż – Na Majochę – dł 70mb  

12. Remont drogi wewnętrznej Otałęż – Na Maryniaka  – dł 55mb  
13. Remont drogi wewnętrznej Otałęż – Na Pezdę  – dł 50mb  
14. Remont drogi wewnętrznej Otałęż – Na Kolasa – dł 75mb  
15. Remont drogi wewnętrznej Otałęż  – k.Misiaka  - dł 220mb  

16. Remont drogi wewnętrznej Ziempniów – w kierunku wału dł 120 mb   

17. Remont drogi wewnętrznej Wola Otałęska – do Maja   - dł 200mb  
18. Remont drogi wewnętrznej Wola Otałęska – do Maja do Brzdęka    - dł 300mb  

 

 

 

3.2. Nazwa i kod robót wiodących wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ślepych 
kosztorysach  , prosimy traktować jako przedmiary robót które należy 
wypełnić i dołączyć do oferty  .  

1) Do oferty należy dołączyć  kosztorysy ofertowe sporządzone w 
oparciu  o  Przedmiary Robót ( ślepe kosztorysy) j.w  .   

2) W ofercie należy uwzględnić wszystkie składniki kosztów wykonania 
zamówienia.    Zmiana zakresu rzeczowego prowadzonych robót 
może nastąpić wyłącznie w trybie protokołu konieczności. 

                 3)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad   

                      bezpieczeństwa prowadzenia robót   budowlanych drogowych.   

 

 

 

4. Części zamówienia, oferty wariantowe. 

 Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

5. Zamówienia uzupełniające. 

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.  

6. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna. 

 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego 
systemu zakupów; nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
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7. Termin wykonania zamówienia. 

7.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od podpisania umowy  do dnia  
28 lipca  2017 r.   

8. Warunki udziału w postępowaniu. 

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1. Nie podlegają  wykluczeniu; na podstawie art. 24 ust. 1 i  ust. 5 pkt 1 ,3,8 ustawy Pzp. 

 2. Spełniają  warunki udziału w postępowaniu  na podstawie art. 22 ustawy Pzp, 
dotyczące: 

1) Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile to wynika z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku. 

2).sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej: 

 Zamawiający nie określa warunku.  
 

3. zdolności  technicznej  lub zawodowej: 

 

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 1 robota - 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 6 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. 

   

8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  
do konkretnego zamówienia lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych  
lub zawodowych lub  sytuacji finansowej lub  ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji  
zamówienia. 

8.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku: 
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 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo  w formie pisemnej (oryginał lub 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do 
oferty. 

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 
żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów. 

 

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki określone w: 

a) 8.1.1.  – musi spełnić każdy Wykonawca z osobna, 

b) 8.1.2.2) – musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie, 

c) 8.1.2.3) – musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie  
lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 

8.4  Wykonawca może w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postepowaniu, o których mowa w pkt 8.1.2. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

 

8.5  Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 
8.4.SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

  1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
udowodni Zamawiającemu , ze realizując zamówienie, będzie dysponowała 
niezbędnymi zasobami tych, podmiotów , w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na  potrzeby realizacji zamówienia: 

  2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wskazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu 
oraz zbada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.  

  3)  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane;   

  4) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności ;  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez Wykonawcę, przy   

  wykonywaniu zamówienia 

- czy, podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą.   

9. Podstawy wykluczenia, odrzucenie oferty. 

9.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1.1. 

9.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki 
wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp. 

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki 
wykluczenia z postepowania określone w art. 24 ust. 5  pkt. 1-4 i 8 ustawy Pzp tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 
978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione  
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 
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 
Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

 

9.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  
16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
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okres obowiązywania tego zakazu. 

9.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

9.6.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli  ; 

1.jest  niezgodna  z ustawą, 

  2. jej treść  nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
       z zastrzeżeniem  przepisów art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, 

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
        o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

   4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
         o udzielenie zamówienia; 

    5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

        zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

    6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  
         na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp oraz        

         Wykonawca  nie wyraził  zgody  na przedłużenie terminu  związania ofertą  w   

         oparciu  o przepisy art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, 

     7. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

     8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

     9. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na    

         przedłużenie terminu związania z ofertą 

   10.  jej przyjęcie naruszałby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes   

         bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można   

         zagwarantować w inny sposób.  

  

 

9.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
uznaje się za odrzuconą. 

9.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz niepodleganie 
wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w 
niniejszym postepowaniu oświadczenia oraz dokumenty.  

Uwaga: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art.  24aa ust.1 ustawy Pzp, 
zastrzega prawo przeprowadzenia „procedury odwróconej”     - w pierwszej kolejności  
dokona oceny   ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego,  oferta została 
oceniona najwyżej ,   nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postepowaniu.. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla 
się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 
ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postepowaniu. 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy. 

10.1
. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 8 
oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w pkt. 9 Wykonawcy muszą złożyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym  
w Załączniku Nr 2 i Załączniku Nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu  
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia  
te składa Wykonawca zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2  
i Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
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oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie; 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
wobec nich podstaw 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 pkt 10.1.1); 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 8.2. jeżeli Wykonawca 
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.1) – Załącznik  
Nr 3; 

 

10.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu oświadczenia 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. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

10.3
. 

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów ;  

1. W  celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń  

a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych robót , w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ; 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o których 
mowa w pkt 9 SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów :  

a) odpis z właściwego rejestru lub 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. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności zyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłaceniem składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności zyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d)   dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania  
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby warunków udziału 
w postępowaniu, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, z 
wyjątkiem pkt 10.3.1.a) gdzie Wykonawca nie może polegać na zasobach 
innych podmiotów tj. dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
o których o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5 ustawy Pzp.  

e) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 
wobec niego podstaw wykluczenia jeżeli Wykonawca korzysta ze zdolności  
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  
tj. dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

10.4
. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10.2., składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 1) 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. 

 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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. 

 3) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. 
zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji,  
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone  
w pkt 10.4. stosuje się. 

 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  
na język polski. 

 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w 
przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp. Lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
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Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w  zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą.  

 6)   Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów , na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.5 należy złożyć w formie oryginału  

    

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

11.1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie 
internetowej, na której specyfikacja jest udostępniana. 

11.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza na stronie 
internetowej, na której specyfikacja jest udostępniana. 

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

11.3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert  
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

11.4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 11.3., jest istotna, w szczególności dotyczy określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11.5. Zamawiający niezwłocznie, po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej. 

11.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest 
udostępniana. W sytuacji tej Zamawiający również zamieści ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

11.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia, zapytania  oraz informacje przekazywane będą przez strony postępowania 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
wykonawcami odbywać się   za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 
2015 r. poz. 1830),   faksu,  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane: za pośrednictwem operatora 
pocztowego  należy kierować / przekazywać na adres zamawiającego podany w pkt.1 
niniejszej Specyfikacji, z zastrzeżeniem  do obowiązkowej formy pisemnej formularza 
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ofertowego , pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postepowaniu, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej 

11.8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

11.10. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  
w sprawach merytorycznych i proceduralnych są: 

 1. Małgorzata Czaja  – tel. 17 77 40 246; e-mail: gczaja@czermin.pl  

 2. Krzysztof Skawiński   – tel. 17 77 40 246 ; e-mail:krzysztof@czermin.pl   

12. Podwykonawstwo. 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile 
są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 
budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak zaistnienia podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz spełnienie przez niego, w zakresie w 
jakim Wykonawca powołuje się na jego zdolności, warunków udziału w 
postepowaniu. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców  
(dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się 
podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, 
która zostanie powierzona podwykonawcy do realizacji. Przepis pkt 12.4 i 12.5. i 
następnych stosuje się odpowiednio. 

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca jest obowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu: 

a) do zaakceptowana projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez 
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Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, pod rygorem 
naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

b) do zaakceptowania poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie  
7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego 
tytułu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych o podwykonawstwo, 
których są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o wartości 
równej lub większej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączeni, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo odpis  Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w ich imieniu posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  
w szczególności, że: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 
odpowiadają części zamówienia określonego umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia o podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące 
przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone  na co 
najmniej takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okres 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  
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Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy. lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy,  

b) uzależniających zwrot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Zamawiający 
wnosi zastrzeżenia w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań,  
o których mowa w pkt 12.9. i pkt 12.10: 

a) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym powyżej Wykonawca, Podwykonawca  
lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy  
o podwykonawstwo uwzględniając w całości zastrzeżenia Zamawiającego, 

Po akceptacji projektu tekstu umowy lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia  
tej umowy.   

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 
7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej 
sprzeciwu. Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej 
umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 12.9. i pkt 12.10 

W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy 
lub usługi zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

Jeżeli w umowie termin ten przekracza 30 dni to Zamawiający poinformuję 
Wykonawcę o konieczności zmiany tego terminu w umowie, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu robót 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  

niż ten, z którym została zaakceptowana przez Zamawiającego umowa  

o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu 
zadań określonych ta umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego na 
zasadach określonych powyżej. 

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca  

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
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określonych tą umową. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany odsunięcia Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
robót, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie robót 
naruszają postanowienia umowy Zamawiającego z Wykonawcą.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców  

lub dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

13. Wymagania dotyczące wadium. 

13.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść,   wadium w wysokości 13.000 zł (słownie złotych: 
trzynaście  tysięcy). Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie 
wadium przez Wykonawcę tnz.:  

- oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię bankowego polecenia 
przelewu lub inny dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe 
(Dz.U.z 2002r. nr 72,poz. 665 ze zm.) potwierdzający przelew kwoty wadium na konto 
Zamawiającego:  

- oryginał dokumentu będącego każdą  inną formą wadium dopuszczoną przez 
Zamawiającego  

13.2. Wadium może być wniesione w jednej lub w 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 275 z późn. zm.). 

13.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłaty należy dokonać na rachunek 
Zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Czermin  nr rachunku:  55 9183 
1028 2005 5000 5063 0002 z adnotacją wadium – przetarg  „Remont dróg 
wewnętrznych  na terenie Gminy Czermin „ 

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu 
następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Uwaga; Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania 
rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 

 

13.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
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oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 13.9. 

13.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

13.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie punktu 13.4., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

13.8. 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. 

13.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w pkt. 20.5., z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 9., lub pełnomocnictw, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził ,zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust 2. pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej prze 
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

13.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Termin związania ofertą. 

14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

15. Opis sposobu przygotowania ofert. 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę   

15.2.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  
lub nieścieralnym atramentem na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
1  do SIWZ i musi zawierać ; 

a) Oświadczenia o których mowa w pkt 10.1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 
2 i3 do siwz  

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 
wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik 

c) Zobowiązanie innego podmiotu- jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego – załącznik nr 4 (pkt 8.5.1 i 8.5.3 SIWZ)  

d) Dowód wniesienia wadium 
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15.3. Treść oferty musi być zgodna z SIWZ. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane 
dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści SIWZ 

   

15.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie  i w języku polskim  

15.5. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione  
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.  

15.6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy 
dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do 
oferty.  

15.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

15.8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 

15.9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany (nie można używać 
korektora),muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

15.10.  Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane 

15.11
. 

W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi 
być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osoby podpisujące ofertę. 

15.12 Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, aby nie ujawniać 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej, będzie umieszczenie przez Wykonawcę 
dokumentów składających się na ofertę, a zawierających informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w odrębnej kopercie z oznaczeniem: „Dokumenty  
z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa – nie ujawniać!”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

15.13 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

15.14  Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę  

15.15. Ofertę należy dostarczyć w   kopercie w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości 
bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert   

Na kopercie należy umieścić następujące oznaczenia:  

a) Nazwa , adres numer telefonu, faksu, adres email Wykonawcy  

b)                                             O F E R T A  

„ Remont dróg wewnętrznych  na terenie gminy Czermin „” 

 Nie otwierać przed przetargiem w dniu 27.02.2016r.  
godz. 10 .10 

15.16   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty,  wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany, 
poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
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należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisana kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE” i załączyć do niej dokument poświadczający należyte 
umocowanie osoby do wycofania oferty.  

 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

16.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Czermin , w pokoju nr 14 (sekretariat) do dnia  
27 lutego 2016 r. do godz. 10.00 

 

16.2. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci 
Wykonawcom. 

16.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lutego 2017r. o godz. 10.10 w Urzędzie Gminy 
Czermin ; sala posiedzeń. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

16.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej : 
www.czermin.pl  informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.dotyczące ;  

1. kwoty, jaką 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  

 

16.7 Oferty złożone po terminie,  o którym mowa w pkt 16.1. zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom 

17. Opis sposobu obliczenia ceny. 

17.1. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN. 

17.2.  Wykonawca określi   cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizacje całego przedmiotu zamówienia, podając ja w zapisie liczbowym i słownie z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – 
Formularz oferty  

17.3 Podstawą dla Wykonawcy winna być kalkulacja własna wynikająca z rachunku 
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz udostępnioną SIWZ , 
oraz przedmiary robót   

 

17.4 Jeżeli oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami podanymi  w ogłoszeniu o niniejszym przetargu :     
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18.2. 1) Kryterium cena –   znaczenie  (waga kryterium) 60 % – według formuły: 

              

KC = 
CN 

x 60 (max liczba punktów ocenianej oferty) 
COB 

 

Gdzie: 

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 

CN – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej. 
 

  

2.Kryterium gwarancja – będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji  
na roboty objęte przedmiotem zamówienia, podane przez Wykonawcę w Formularzu 
Ofertowym: 

 najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego 
(warunek konieczny) – 36 miesięcy; 

  najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony przez 
Zamawiającego – 60 miesięcy.  

Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach. 

Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru: 

KG = 
KGOB 

x 30 (max liczba punktów ocenianej oferty) 
KGN 

 

Gdzie: 

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja 

KGN – najdłuższy okres gwarancji dla zadania  

KGOB – okres gwarancji dla zadania badanej oferty 

 

18.2. Opis sposobu obliczenia łącznej oceny ofert: 

Łączna ocena punktowa (K) zostanie obliczona według formuły: 

K= KC + KG 

gdzie: 

      KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena.. 

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja 

  

 

18.3. Oferty oceniane będą punktowo. Suma uzyskanych punktów we wszystkich kryteriach  
da ilość punktów jaką otrzymała oferta. Maksymalna łączna ilość punktów jaką może 
otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.  

18.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

18.5 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
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spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, na dzień ich złożenia. 

18.6 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

18.7 
` 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców , o :  

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty,podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktację 

2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni  

3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4i5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

4. Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne  

18.8 Zamawiający niezwłocznie udostępni informacje o których mowa w pkt. 18.4 na własnej 
stronie internetowej www.czermin.pl  

19. Przesłanki unieważnienia postępowania. 

19.1
. 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w 
art. 93 Pzp. 

19.2
. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.3
. 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia  
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy  

20.1.  Zamawiający określi termin po upływie którego będzie z Wykonawcą wyłoniony w trakcie 
przeprowadzonego postepowania zawarta umowa. O terminie zawarcia umowy 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę stosownym pismem.  

20.2.  Termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

20.3.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o mowa w pkt 20.1 jeżeli w prowadzonym postepowaniu złożono tylko jedna ważna nie 
podlegającą odrzuceniu ofertę.  

20.4.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie maiła prawo wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania, o których 
mowa w art. 93ust.1 ustawy Pzp.    

20.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

20.6 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę  tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania , zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum.  

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zaliczki. 

21.1
. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

21.2
. 

Zabezpieczenie może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub 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 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

21.3
. 

W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, 
wpłaty należy dokonać na konto Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Czermin   
nr rachunku: 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002  , a w innych formach przez złożenie 
oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Czermin  pokój nr 16. 

21.4
. 

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

21.5
. 

Zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

21.6
. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 22.2. niniejszych Instrukcji dla 

Oferentów. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

21.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie określonym przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

22. Postanowienia umowy  

22.1
. 

 Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SIWZ  

22.2
. 

 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 
umowa, na warunkach określonych w pkt. 22.1. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej   

23.1
. 

 Art.179 (środki ochrony prawnej)   Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) 
w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli 
mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść 
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szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

23.2
. 

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych  

23.3
. 

Art. 180( Odwołanie – dopuszczalność zasady wnoszenia) W niniejszym postępowaniu 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

  

23.4
. 

 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

23.5
. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną  

23.6
. 

 Art.181. (informacja o czynności niezgodnej z ustawą )  

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej 
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2  

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zmawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

3. Na czynności, o których mowa w ust.2 nie przysługuje odwołanie, z   zastrzeżeniem 
art. 180 ust.2  

23.7    Art.182(termin wniesienia odwołania ) 

 

 

 1. Odwołanie wnosi się ;  

W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust.5, albo w terminie10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób  - w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art.11 ust.8  

 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postepowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się ; 

  1. 5 dni od zamieszczenia   ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art.11 ust.8  

3. 2. 3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się ;  



1. W plzypadku zamówień, których wańośc jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydawanych na podstawie ań.'l1 ust.8 - W terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub pzy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.

4' W plzypadku Wniesieniu odwołania wobec treści ogłoszenia o zamóWieniu lub
postanowień SlWz zamawiający może pęedlużyć termin składania ofeń lub termin
składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upvwie terminu składania ofeń bieg
terminu zawiązania z ofeńą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia plzez lzbę
otzeczenia

24' Postanowienia końcowe.

W spawach nieuregulowanych W slwz mają zastosowanie pzepisy Pzp oraz Kodeksu
Cywilnego.

25' zalączniki'
załącznikami do niniejszych slwz są|

załącznik Nr 1 Formulaz ofeńowy'
załącznik Nr 2 ośWiadczenie Wykonawcy z ań. 25a ust'1 ustawy Pzp dotyczące spełniania

WarunkóW udziału W postępowanju

załącznik Nr 3 ośWiadczenie Wykonawcy z ań' 25a ust'1 ustawy Pzp dotyczące pŻesłanek
wykluczenia z postepowania.

załącznik Nr 4 zobowiązanie podmiotu tlzeciego'
załącznik Nr 5 ośWiadczenie Wykon awcy z aft' 24 ust' 1 1 ustawy Pzp dotyczące pŻesłanek

Wykluczenia z postępowania z ań- 24 ust''1 pkt 23lgrupa kapitałowa

załącznik Nr 6 Wzór Wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat

załącznik Nr 7 Wzór zakresu robót, które zostaną powiezone podwykonawcom'

załącznik Nr 8 lstotne postanowienia umowy / wzór umowy

Czetmin,luty 20'17r. ir!89f.
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