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Zamawiający:  

Gmina Czarnocin, Czarnocin 100 

 28- 506 Czarnocin  

tel. (41) 35-12-028, fax (41) 35-12-029 

e-mail: ug@czarnocin.com.pl 

www: www.czarnocin.com.pl 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej                  

w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro 

 

opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 1579/ 

 

na realizację zadania: 

„Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 

do km 0+095, na dł. 95 mb” 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

…................................................... 

[Podpis kierownika Zamawiającego] 

 

 

 

 

Czarnocin, dnia 13.09.2017 r. 
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Nazwa Zamawiającego:  Gmina Czarnocin 

REGON:     291010033 

NIP:     6050023070 

Miejscowość   Czarnocin 

Adres:    Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin 

Strona internetowa:  www.czarnocin.com.pl 

Godziny urzędowania:  700 – 1500 

Tel./fax:   (41) 35-12-028/ (41) 35-12-029 

e-mail                                    ug@czarnocin.com.pl 

 

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

 

Urząd Gminy w  Czarnocinie 

Czarnocin 100 

28- 506 Czarnocin 

 

znak postępowania: BG.271.24.2017 
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 
publicznych /Dz.U. z 2017 roku poz. 1579, dalej ustawa Pzp oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 
 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
Biuletyn Zamówień Publicznych nr 587243-N-2017; data zamieszczenia: 13.09.2017 r. 
strona internetowa – www.bip.czarnocin.com.pl 
tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia:  
„Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 
do km 0+095, na dł. 95 mb” 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg. 
 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przebudowę drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do 
km 0+095, na dł. 95 mb: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
- wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,10 km, 

2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: 
- wykonanie robót ziemnych w gr. kat. III-IV- wykonanie koryta gł. 35 cm, pod w-wy 
konstrukcyjne drogi- 332,00 m2, 
- nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- 116,20 m3, 
- plantowanie i zagęszczenie terenu za krawędzią jezdni- 57,00 m2, 

3) Podbudowa: 
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 20 cm-               
332,00 m2, 
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm- 
362,00 m2, 
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, śr. gr. 3 cm- 1,14 m3, 

4) Nawierzchnia: 
- wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 294,00 m2. 

3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1                     
i ust. 2 stanowią załączniki: 
Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi w miejscowości 
Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb”, 
Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka 
nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb”, 
Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa 
drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 
95 mb”. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym              
w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

http://www.bip.czarnocin.com.pl/
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Zamawiającego. 

Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu 
zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie 
do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego 
przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 

5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków 
placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu 
oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do 
oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 
ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 

7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 

8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi 
dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 
Dokumentację Projektową. 

9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane 
stanowiące przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy 
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad. 

11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania 
umowy. 

12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu                 
i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z PN lub aprobatę techniczną. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców: 

1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik Nr 9 do SIWZ) 
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 
podwykonawców; 

2) W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia podał- o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowane. 
Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach 
określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp; 

3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143 a 
do 143 d ustawy Pzp; 

4) Zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje 
Wykonawcę aby wraz z ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Wymagane 
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dokumenty i zasady ich składania szczegółowo zostały opisane w Rozdziałach 4 i 5 niniejszej 
SIWZ; 

5) Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełniają je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób wykonujących następujące czynności w zakresie przedmiotu zamówienia: wykonywanie 
prac objętych zakresem zamówienia określonym w Rozdziale 1 ust. 2, w tym prac fizycznych 
oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy             
w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy /Dz. U.            
z 2014 r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami/. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- 
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zostały 
określone w § 4 ust. 19-22 Umowy stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ. 

18. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych 
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16  niniejszej 
specyfikacji. 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 
 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia, rozumiany jako termin wykonania robót 
budowlanych i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego: do 
dnia 17.11.2017 r. 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia z postępowania 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,              
o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych 
wymagań; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
co najmniej 20000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

3) zdolności technicznej lub zawodowej tj. 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w sposób należyty                  
i zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa 
podobne zamówienia polegające na przebudowie (budowie lub remoncie) drogi wraz                            
z wykonaniem nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 20000,00 zł brutto każda  z 
robót budowlanych. 

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym 
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 1 osobą 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, która 
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będzie kierowała robotami. 

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu. 

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia 
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp 
tj. 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.), 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 8 
ustawy Pzp tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie 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 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 
niniejszego Rozdziału oraz wykazania braku przesłanek do wykluczenia, o których mowa w ust. 
2 niniejszego Rozdziału Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych              
w Rozdziale 5 SIWZ.  

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu                  
w stosownych sytuacjach 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.  

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 zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 2. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub 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 
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                 
w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
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zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 
określone w ust. 1 niniejszego Rozdziału spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 
2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających 
ofertę wspólną). 

Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału i braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 
 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                      
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt  1, pkt 2 i pkt 3 SIWZ Wykonawcy powinni złożyć: 
1) Razem z ofertą: oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.                   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców. 

2) Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert: 

a) Dla warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2: 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20000,00 złotych (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych). 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że 
wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
20000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

b) Dla warunku określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a: 

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, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 

lit. a wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                          
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne 
dokumenty. 

Wykaz robót budowlanych należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 
4 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ.  

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców. 
 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać 
wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN 
wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane                 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
 
c) Dla warunku określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b 
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wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami- według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.; 
Zakres wyżej wymienionego dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku 
określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
przynajmniej jeden z Wykonawców. 

2. W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia z postępowania                                     
w okolicznościach, o których mowa  Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ Wykonawcy powinni złożyć: 
1) Razem z ofertą: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania                          
o udzielenie zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 

2) Na wezwanie Zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:  
a)odpis 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, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.    
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. 
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem podatkowym 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. 

     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 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. 

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. 

3) W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji o których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp bez odrębnego wezwania ze strony 
Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do 
SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu              
o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.560312&full=1
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złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 
każdy z Wykonawców. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że : 

 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 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.  
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
 
b) nie otwarto jego likwidacji.  
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
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 miejsce 
zamieszkania tej osoby. Zapisy w pkt 4 lit. a i lit. b odnośnie terminów wystawienia dokumentów 
stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa w niniejszym 
Rozdziale w ust. 1 i ust. 2  lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenie w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w niniejszym 
Rozdziale w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 na wezwanie Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 
wykluczenia  lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,       
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku                 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. z 2014 roku 
poz. 1114 oraz z 2016 roku poz. 352/. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamiast złożyć dokumenty, 
wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu 
Zamawiającego lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego- w celu umożliwienia ich 
identyfikacji. 

6. Dokumenty wskazane w niniejszym Rozdziale w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 pkt 2- pkt 5 powinny 
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być aktualne na dzień ich złożenia. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

8. Oświadczenia i wykazy wskazane w niniejszym Rozdziale w ust. 1 pkt 1, ust. 1 pkt 2 lit. b                
i lit. c oraz  ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 i pkt 5 składa się w formie oryginału. 

9. Dokumenty wskazane w niniejszym Rozdziale w ust. 1 pkt 2 lit. a, w ust. 2 pkt 2 i pkt 4- 
składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia 
za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10. 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 organem ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych                        
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowym postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
określonego w zdaniu pierwszym 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. 

11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                          
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie ust. 10. 

12. W przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

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

14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
podstaw ich wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                                     
w oświadczeniach o których mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 

15. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informację o podwykonawcach                       
w oświadczeniach o których mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 

16. W niniejszym postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w niniejszym Rozdziale            
w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, pkt 4 i pkt 5. 

17. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

18. Na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na 
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

19. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają 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 do wykluczenia. 

20. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego usługi były wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

21. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
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/. 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania; 

2) zobowiązani są zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; 
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie; 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  
przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                                     
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje należy przekazywać 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), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 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),       
z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Pzp, innych ustaw lub rozporządzeń wymagają 
szczególnej formy dla danego dokumentu, Wykonawca musi zastosować tę formę. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
Wszelkie dokumenty o których mowa w ust. 1 należy przekazywać w formie pisemnej na adres: 
Urząd  Gminy  w  Czarnocinie, Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin. 
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Zamawiający dopuszcza formę faksu: 
nr faksu- 41 3512029 oraz  
drogę elektroniczną, adres: j.kubicka@czarnocin.com.pl, 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Zamawiający informuje, że Urząd Gminy w Czarnocinie urzęduje w godzinach 700- 1500. 

3. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana 
na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania dokumentu, o którym mowa 
w ust. 1 faksem lub drogą elektroniczną w dniu jego nadania Zamawiający ma prawo uznać, że 
dokument wysłany faksem lub drogą elektroniczną został doręczony w tym samym dniu,               
a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu lub wysłania e-maila. 

4. Oferty i dokumenty w tym uzupełnianie w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp składa się                
w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Złożenie oferty                    
i dokumentów, w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu lub e-
maila uznaje się za nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zostaną złożone                     
w formie pisemnej. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

6. SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, a także wszelkie inne niezbędne dokumenty zostały 
opublikowane na stronie: www.bip.czarnocin.com.pl. 

7. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Jolantę Kubicką, tel. (41) 
35-12-305, fax (41) 35-12-029, e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl. W ramach informacji 
telefonicznych przekazywane będą jedynie informacje o charakterze organizacyjnym. 
Informacje wyjaśniające treść SIWZ będą udzielane na zasadach określonych w ust.8-11. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert -jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone                          
w przepisach wydanych na   podstawie art. 11 ust. 8, -pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,                     
o którym mowa w ust. 8 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                 
o   którym mowa w ust. 8. 

11. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na 
stronie internetowej www.bip.czarnocin.com.pl. 

12. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej www.bip.czarnocin.com.pl. 

13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
na stronie  internetowej www.bip.czarnocin.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                        
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 

http://www.bip.czarnocin.com/
mailto:j.kubicka@czarnocin.com.pl
http://www.bip.czarnocin.com.pl/
http://www.bip.czarnocin.com.pl/
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przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej www.bip.czarnocin.com.pl. 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych  w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 

1)   pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3)  gwarancjach bankowych, 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy             
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.              
z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240.). 

3. Wykonawca  zobowiązany jest wnieść wadium  przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju 
Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 
z adnotacją: Wadium do przetargu nieograniczonego znak sprawy: BG.271.24.2017 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert        
w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, pokój nr 22 
(sekretariat). 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

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

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

12. 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 

http://www.bip.czarnocin.com.pl/
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pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

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

 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych   
w ofercie, 
 -  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn     
leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, 
jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

Rozdział  9. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia 
składania ofert włącznie. 

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. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 
lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

4.  Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium 

 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), 
zapieczętowanym, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz gwarantującym 
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanym i opisanym: 
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Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

                                                                      Adresat: 

        Gmina Czarnocin 

        Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin 

OFERTA: 

na realizację zadania: 

„Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 

do km 0+095, na dł. 95 mb” 

 

ZNAK SPRAWY:  BG.271.24.2017 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

28.09.2017 r. godz. 12:10 

2. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania koperty ponosi Wykonawca. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą mieć miejsce w przypadku braku 
informacji  określonych w ust. 1 np. przypadkowe otwarcie oferty. 
 
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                             
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być 
oznaczone klauzulą NIE- UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych                          
w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 
a) w języku polskim, 
b) w formie pisemnej. 
4) Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego (z wyjątkiem 
pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej, 
oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
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oświadczeń o udostępnieniu zasobów, które muszą być złożone w formie oryginału) należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie 
danego dokumentu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SIWZ. 

6. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były 
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
Pełnomocnictwo, 
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 
c)kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część ofert), 
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
załącznik nr 9 do SIWZ). 

7. Zmiana i wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 
ofertę. 
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca 
powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego  
w niniejszej SIWZ. 
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone               
w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 
wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty". 
d)  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego to jest Urząd Gminy w Czarnocinie, 
Czarnocin 100, 28- 506 Czarnocin pokój nr 22 (sekretariat) w terminie do dnia 28.09.2017 r. 
godz. 1200. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100 na sali 
konferencyjnej  dnia 28.09.2017 r. godz.1210. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się w dniu 28.09.2017 r. o godz.1210 w Urzędzie 
Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100- sala konferencyjna. 

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

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                    
i warunki płatności zawartych w ofertach. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
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. 
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                     
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z   dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu   
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania    
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,                   
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów              
z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa                
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do 
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie          
z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien 
sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków 
wykonania zamówienia. 
3. 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.  
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Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 
oceny ofert na podstawie kryterium: 
 

Nr kryterium Opis kryterium oceny Znaczenie 

1 cena (brutto) 60% (60 pkt) 

2 okres gwarancji 40%  (40 pkt) 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

2. Punkty przyznane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr 

kryterium 

Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów=
𝐂𝐍

𝐂𝐎𝐁
x60  

Gdzie: 

CN- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu 
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej 

60- wskaźnik stały 

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po 
przecinku. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca                          
w kryterium „cena” wynosi - 60 pkt. 

 

2 Okres gwarancji 

Liczba punktów= 
𝐆𝐛

𝟔𝟎
x40  

Gdzie: 

Gb – liczba miesięcy gwarancji jakości oferty rozpatrywanej 

60 – maksymalny okres gwarancji jakości 

40- wskaźnik stały 

Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po 
przecinku. 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium 
„okres gwarancji” wynosi - 40 pkt. 

Zamawiający informuje, że: 

- minimalny okres gwarancji jakości- 36 miesięcy 

- maksymalny okres gwarancji jakości- 60 miesięcy 
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza                
w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do 
niniejszej specyfikacji. 

Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty             
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) przedłożenia kosztorysu ofertowego, 

3) przedłożenia kopii stosownych uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz                             
z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek. 

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej  w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych            
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju 

Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 z podaniem tytułu: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy : BG.271.24.2017” 

7.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za zgodą Wykonawcy kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                        
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30 % wartości dotychczasowego 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 
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automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 10 do SIWZ. 
Uwaga – w Załączniku nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości  i warunki zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane                                
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Rozdział 17.  Inne informacje 
 
Zamawiający nie przewiduje: 
1) składania ofert częściowych 
2) składania ofert wariantowych, 
3) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
4) zawarcia umowy ramowej, 
5) aukcji elektronicznej, 
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy                  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  w Dziale VI tej ustawy.   
2. W niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp dla postępowań o wartości 
mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej lub czynności 
zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje 
odwołanie. 

Rozdział 19. Załączniki do SIWZ 
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi w miejscowości 

Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb” 

Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, 

działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb” 

Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
„Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 
do km 0+095, na dł. 95 mb” 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
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Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                              
w postępowaniu  

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 8 Informacja o grupie kapitałowej złożona zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 
Pzp 

Załącznik nr 9 Formularz oferty 

Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


