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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)  
 

Zamawiający: 

Kontakt: 

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
tel./fax 71 726 57 00 
e-mail: czernica@czernica.pl ; zamowienia.publiczne@czernica.pl  
 www: www.bip.czernica.pl   

Konto Bankowe : 
Getin Noble Bank S.A.   
nr konta: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
 

NIP:  912-11-01-093 

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 

ustawy. 

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty 5 350 000 

euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Remont drogi 

gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej, ul. Międzywałowej w Jeszkowicach 

odcinek I o długości 284 mb i odcinek II o długości 80 mb, obejmuje: 

2.1.Zakres robót dla odcinka I: 

1) wyrównanie istniejącej podbudowy (tj. nawierzchni bitumicznej) poprzez wykonanie warstwy profilującej  

z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 3 cm  (w tym oczyszczenie i skropienie 

nawierzchni);  

2) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o uziarnieniu 0-11,2 
o grubości po zagęszczeniu 4 cm (w tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni);  

3) odwodnienie układu drogowego poprzez wykonanie wpustu wpiętego do studni chłonnej oraz wpustu 

wpiętego do istniejącej kanalizacji deszczowej; 

4) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o średniej szerokości 70 i grubości 15cm; 

5) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm; 

6) regulację pionową skrzynek i studni infrastruktury podziemnej; 

7) likwidację istniejących korytek odwadniających nawierzchnię jezdni; 

8) przebudowę zjazdu na teren posesji w celu uzyskania odpowiednich spadków po wykonaniu nowej 

nawierzchni jezdni ulicy Międzywałowej; 

9) aktualizację ewidencji dróg; 

10) roboty pomocnicze. 

2.2. Zakres robót dla odcinka II: 
1)  wykonanie koryta o grubości do 30cm i szerokości 4,5 m na odcinku 80 mb; 

mailto:czernica@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
http://www.bip.czernica.pl/
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2) wykonanie nowej konstrukcji podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego o frakcji 0/63mm o grubości 
15cm i  szerokości 4,5m;  
3) wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa naturalnego, łamanego o frakcji 0/31,5mm o grubości 15cm 
i szerokości 4,0m;  
4) wykonanie obustronnych poboczy o średniej grubości 15 cm i szerokości 0,7 m; 

5) regulację pionową skrzynek i studni infrastruktury podziemnej; 

6) aktualizację ewidencji dróg; 

7) roboty pomocnicze. 

3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” 
realizacji robót, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., w szczególności:  

- zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, oraz 

ppoż., 

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 

- oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz 

dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów, 

- wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób i odbiorów, oraz kompletowanie dokumentacji 

obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 

- wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z mapą 

(3 egz.),  

- aktualizacja ewidencji dróg, 

- naprawę sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas 

wykonywania robót,  

- pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 

- przestrzeganie i realizacja wymagań wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii etc. dołączonych do 

SIWZ, oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu,  

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru końcowego. 

4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania  
i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach 
niewykorzystanych przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez 
Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień 
z właścicielami terenów, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów 
z tym związanych.  

6. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru 
końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 
- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

- nadzoru nad bhp, 

- ustalania i utrzymywania porządku, 

- odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 

- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń 

i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej). 

7. Przedmiot zamówienia określony został w opisie technicznym oraz przedmiarze robót, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 stanowią załączniki do SIWZ. 

9. Regulacje urządzeń podziemnych muszą być dokonywane pod nadzorem ich zarządców. 

10. Termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia: do 30.04.2021 r.  

11. Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie 

powinien być dłuższy niż 60 miesięcy (licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia) i stanowi jedno 

z kryteriom oceny ofert. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz 

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim, na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość podpisanej umowy. 
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13. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia,  

- Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

UWAGA:  

 Infrastrukturę podziemną przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w serwisie www.wrosip.pl moduł 

infrastruktura i EWID. 

Wykonawca zobowiązany jest do wizji w terenie i powzięcia we własnym zakresie wszelkich informacji 

niezbędnych do właściwego sporządzenia oferty.  

Sposób dowozu materiałów budowlanych na miejsce robót remontowych należy przewidzieć 

adekwatnie do obowiązujących ograniczeń tonażowych na moście.   

Informacje powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty! 

 

NAZWY KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: 

45233140-2 – roboty drogowe 
 

ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA 

POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU ZAMÓWIEŃ 

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

 

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 

RAMOWĄ 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa 

w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA 

LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy 

podpiszą ofertę. 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej 

może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie 

ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

http://www.wrosip.pl/
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4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu 

z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną; oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału wypełnia podmiot, 

który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 

Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 

ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są mu już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30.04.2021 r.  

 

ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w pkt 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ. 

 

1.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.  

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w: 

a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,  

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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 okres obowiązywania tego zakazu. 

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, Wykonawca powinien udowodnić 

Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji.  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu wyżej. 
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1.2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 

1.2.1.Zdolności technicznej lub zawodowej :  

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonaniu przedmiotu zamówienia, tj. 

udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, co najmniej 2 robót w zakresie budowy, przebudowy, lub remontu (z wyjątkiem remontów 

cząstkowych) dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego (również SMA), o wartości brutto min. 200.000 zł 

każda. 

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, tj. dysponują osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi tj.: kierownik budowy – uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 

 

Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze 

zm.) zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 
Uwaga nr 1: 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do 
SIWZ). 
 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, 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. 
 
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. 
 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach 
Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 
zastąpił ten podmiot innym podmiotem (lub podmiotami) lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ  OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). 
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1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej zamawiający żądał będzie: 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  Pzp, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 3 do SIWZ); 

 

Uwaga nr 2: 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane 

w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia wykazanej roboty budowlanej.  Jeśli w dniu zakończenia nie była 

opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej 

bezpośrednio przed dniem zakończenia wykazanej roboty budowlanej. 

 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

2.2 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żądał będzie dokumentów, które określają 

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 

żądał będzie: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojugm
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wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - (wzór oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ). 

 
Uwaga nr 3: 
Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. XIV pkt 2.3. 
ppkt 1  niniejszej SIWZ. 
 
Uwaga nr 4: 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w Rozdz. XIV pkt 2.3. ppkt 1 niniejszej SIWZ -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).  

 

2.4.  Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). Jednocześnie 

uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp  dla  potwierdzenia  spełnienia  określonego  warunku  

udziału  w postępowaniu Zamawiający może samodzielnie skorzystać z dokumentów znajdujących się 

w ogólnie dostępnych bazach danych.  

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty, z zastrzeżeniem, że, jeżeli są w innym języku niż polski to zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości. 

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

 

ROZDZIAŁ XV.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu (nr faks 71 726 57 00) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. 

poz. 344) – adres e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl  

mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
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2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego 

w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

(www.bip.czernica.pl) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania: 

- Beata Kaczka- Folaron – e-mail: b.kaczka-folaron@czernica.pl (w zakresie przedmiotu zamówienia) 

       - Magdalena Kałuża – e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl (w zakresie ustawy Pzp) 

-  Faks  71 726 57 00 

- Adres kontaktowy: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 

 

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie,  o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ),  

2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem notarialnie, 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do 

parafowania stron, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie, 

4) umowę spółki cywilnej (w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną). 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, 

aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację 

(np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 

8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób: 

 

http://www.bip.czernica.pl)/
mailto:b.kaczka-folaron@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl%20(w%20zakresie%20ustawy%20Pzp)
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl%20(w%20zakresie%20ustawy%20Pzp)
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Nr sprawy: MTP.271.2.24.2020.MK 

 

Urząd Gminy w Czernicy 

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym: 

„Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach” 
 

Nie otwierać przed dniem ……………….. r. godz.: ……… 

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010 ze zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym 

poinformuje Wykonawcę. 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część 

oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez 

Zamawiającego”. 

14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji 

z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze 

stosownym wnioskiem. 

 

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 1 

(Kancelaria ogólna).  

2. Termin składania ofert: do dnia 12.11.2020 r. do godziny 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 19 (Sala 

konferencyjna).  

4. Termin otwarcia ofert: 12.11.2020 r. godz. 10:30. 

 

ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty, na którą składa się wykonanie robót budowlanych, należy podać jako cenę ryczałtową 
i wyliczyć na podstawie SIWZ oraz załączników do niej. 

2. Podstawą do określenia całkowitej ceny ryczałtowej jest cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 
wskazanego w SIWZ. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót 
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem zmian zawartych we wzorze umowy. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego 
w SIWZ oraz załącznikach do niej, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Dlatego też 
zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej. 

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 
z SIWZ oraz załączników do niej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził 
w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa musi zawierać całość robót 
koniecznych do wykonania zadania w pełnym zakresie wraz z rozruchem technologicznym. Będą to 
między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie 
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, 
zajęcia terenu dróg i chodników, wywozu i utylizacji gruzu, protokołów odbioru, pomiarów i wpięć instalacji, 
sporządzenia BIOZ, projektu organizacji robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
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zamówienia, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz koszty ubezpieczenia budowy na wartość nie 
mniejszą niż cena oferty.  

6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu wydawania opinii 
interpretacyjnych –„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, 
swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych 
w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub 
stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej" –którą musi doliczyć do ceny 
oferty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

8. Ceny przedstawione w ,,Formularzu ofertowym” –(Załącznik nr 1), będą podane w wymiarze netto oraz 
z podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 
ofert i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.  

9. Ceny określone w ofercie (bez VAT) są ważne w okresie trwania umowy i w tym czasie nie będą podlegały 
zmianom. 

10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryteria:  

Cena (C) 60 % 

Termin gwarancji i rękojmi (TG) 40 % 

 

2. Punktacja za kryteria zostanie obliczona w następujący sposób: 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena (C) 60% 60 punktów 

Termin gwarancji  i rękojmi (TG) 40% 40 punktów 

RAZEM 100% 100 punktów 

 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C) – maksymalna ilość punków 60 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikającą z działania: 

Pi (C) = 
C min 

x 60 
C i 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

4. Zasady oceny kryterium „Termin gwarancji i rękojmi (TG)” – maksymalna ilość punktów 40 
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1)    termin gwarancji i rękojmi  36 miesięcy – 48 miesięcy – Pi(TG) = 10 punktów  
2)    termin gwarancji i rękojmi  49 miesięcy -  59 miesięcy – Pi(TG) = 20 punktów 
3)    termin gwarancji i rękojmi  60 miesięcy i więcej – Pi(TG) = 40 punktów 
 

Pi(TG)
TGTG) 

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”; 

 

5. Sumarycznie zdobyta ilość punktów  

 

Pi = Pi(C) + Pi(TG) 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

7. Jeżeli Wykonawca w swoje ofercie: 

1) nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela minimalnego okres gwarancji 

(36 miesięcy) i przyzna  10 pkt, 

2) podanie terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy -oferta będzie podlegać odrzuceniu, 

3) podanie terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy- przyznana zostanie punktacja dla 

maksymalnego terminu gwarancji tj. 40 pkt.  

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans kryterium  oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną 

a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania 

w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 

z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy; 

2) kopie uprawnień budowlanych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a zostały 

wskazane przez Wykonawcę, do jego wykonania; 

3) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –a zostały 

wskazane przez Wykonawcę do jego wykonania –mogą lub będą mogły wykonywać, zgodnie z art. 12 ust. 

7 ustawy Prawo Budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; 

4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZAPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

11. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim 

wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej,  z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

12. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

zamawiającego Getin Noble Bank S.A. nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009. 

13. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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. 

14. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1, jednak zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące 

wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie,   

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej a w treści zabezpieczenia nie dopuszcza się zapisów zakazujących przenoszenie świadczeń 

gwarancyjnych uniemożliwiających Zamawiającemu dokonywania cesji gwarancji. 

16. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, 

poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez 

zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od 

otrzymania dokumentu, uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

17. Zamawiający zwraca 70%wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie zamówienia za należycie 

wykonane nastąpi z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

18. Zamawiający zwraca 30%wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

ROZDZIAŁ XXIV. WZÓR UMOWY 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ - wzór umowy 

(Załącznik nr 7 do SIWZ). 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 

podanymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr  7 do SIWZ. 

2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie 

umowy. 

4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 

regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

5. Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez 

Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru 

umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ XXV. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 
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2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, na okres realizacji zamówienia i przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonujących czynności z zakresu 
robót wykonania konstrukcji nawierzchni dróg. 

3. Szczegółowy zakres wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę określono we Wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XXVI  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. 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. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. 

4. 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. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy UZP, czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do 

której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 

ust. 1. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej 

czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1. 

8. 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 ust. 4 zdanie drugie 

albo w terminie 10dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp –Środki ochrony 

prawnej. 

 

ROZDZIAŁ XXVII KLAUZULAINFORMACYJNA RODO 

1. W treści Formularza ofertowego –Załącznik nr 1, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO. 

2.Przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wypełniając 

obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: „RODO”, Zamawiający; Gmina Czernica informuje iż: 

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica; 

-inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czernica jest Irmina Januś e-mail: iod@czernica.pltel.: 

603402385; 

-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; -posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawa do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; −na podstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; −prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

-nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W zamówieniach publicznych administratorem 

danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie 

w szczególności: Zamawiający-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone 

w informacji z KRK), 

osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;Wykonawca-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności:osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 

pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (art. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (art. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK);Podwykonawca/podmiot trzeci-względem osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do 

realizacji zamówienia.  

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy,  

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, 

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie (grupa kapitałowa), 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy, 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa 


