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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty zamówienia 30 000 Euro, a mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579) oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

 
dotyczy: 

„Przebudowa odcinków dróg gminnych: Przyłęk- Hucina na długości 900 mb w miejscowości 

Przyłęk, Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w miejscowości Hucina, Siedlanka- Nowa 

Wieś na długości 800 mb w miejscowości Siedlanka, gmina Niwiska.” 
 

Dokumentacja przetargowa zawiera: 
 

Rozdział I:  Instrukcja dla wykonawców 

Rozdział II:  Formularz oferty wraz z załącznikami: 

nr 1 - oświadczenie na podst. art. 25a ust.1 dot. braku podstaw do wykluczenia 

nr 2 - oświadczenie na podst. art. 25a ust.1 dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

nr 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

nr 4 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
nr 5 – oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej - UWAGA - załącznik nie jest obowiązkowy na etapie składania 

ofert; należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Ustawy. 

nr 6 – Zobowiązanie 

nr 7 – Projekt umowy 

nr 8  – Przedmiary 

nr 9 – Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentację przetargową zawierającą wymienione powyżej materiały   

 

 

 

 

 

                     zatwierdzam : 

 

Niwiska, dnia 29.06.2018 r.  
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Rozdział I 

  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1.        Zamawiający. 
1.1. 

 

 

 

 Gmina Niwiska 

Niwiska 430 

36 - 147 Niwiska 

NIP: 814-15-88-011 

REGON: 690581672 

TEL.: 17 2279 704, 17 2279 705, 17 2279 002,  

FAX: 17 2279 341 

e-mail:urzadgminy@gmina.niwiska.pl 

strona internetowa: www.niwiska.biuletyn.net. 

 

2.    Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1.    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 

oraz Dział II Rozdział 3 Oddział I, (art. 39  i następne) –  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579). 

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 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, ze  zm.); 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2477); 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2479); 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) 

- jeżeli przepisy ustawy Pzp nie  stanowią inaczej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

               Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Przyłęk- Hucina na 

długości 900 mb w miejscowości Przyłęk, Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w 

miejscowości Hucina, Siedlanka- Nowa Wieś na długości 800 mb w miejscowości 

Siedlanka, gmina Niwiska”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej umożliwiającej użytkowanie drogi.  

3.2.   Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

http://www.niwiska.biuletyn.net/
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45232130- 2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzanie wody 

burzowej. 

3.3. Miejsce realizacji zamówienia: powiat kolbuszowski, gmina Niwiska – miejscowości 

Hucina, Przyłęk, Siedlanka. 

3.4. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
Przedmiotem zamówienia jest:  

Przebudowa  następujących dróg gminnych: 

1. Zadanie Nr 1 - Przebudowa odcinka drogi Hucina- ul. Grabowa na działce  o 

numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina na długości 630 mb.  

Zakres robót obejmuje : 

1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym – 630 mb, 

2) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie grub. średnio 12 cm po utwardzeniu na jezdni: 630, 00 x  3, 6  = 2 

268, 00 m
2
. 

3) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.  

4) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na pow. 

630, 00 x 3, 50 m + 40 m
2
 rozjazd= 3660, 00 m

2
 . 

2. Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi Nr 104 160 R Przyłęk- Hucina na 

działkach  o numerach ewidencji gruntów 948/2, 950/11, 950/12, 950/22 w 

miejscowości Przyłęk na długości 900 mb 
Zakres robót obejmuje : 

1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg 

w terenie równinnym – 900 mb, 

2) Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową.  

3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub.5 cm standard I na 

pow. 900, 00 x 3, 60 m + 20 m
2
 rozjazd= 3260, 00 m

2
  . 

3. Zadanie Nr 3 -  Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104 158 R Siedlanka – 

Nowa Wieś w km 0+000 do km 0+800 na działkach  o numerach ewidencji 

gruntów 275/1, 275/5, 281/2 w miejscowości Siedlanka 

Zakres robót obejmuje : 

1) Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym – 800 mb, 

2) Podbudowa  z tłucznia kamiennego 0 – 31,5 mm sortowanego w km 0+770 – 

0+800 x pasem 4,0 m = 120 m2 warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10  cm 

3) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S o 

grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR -2 m2- 800 x 3,80 + 30 m2 (rozjazdy) = 3070 m2 

4) Wykonanie przebudowy 4 szt. przepustów betonowych Ø 400 mm o łącznej 

długości 24,00 m z rur  

       PEHD SN-8 

3.6 Zamawiający podkreśla, iż ewentualne nazwy własne, podane w dokumentach stanowiących 

opis przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz parametry użytego materiału nie mogą 

odbiegać od podanych dla danego materiału. W dokumentach stanowiących opis przedmiotu 

zamówienia w których określono także zakres równoważności i wymagania wobec materiałów 

równoważnych. 

W przypadku proponowanych przez Wykonawcę materiałów równoważnych do zawartych w 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do oferty należy załączyć zestawienie 
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zastosowanych równoważnych materiałów. Zestawienie równoważnych materiałów oceniane 

będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami w 

dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 5 ustawy 

Pzp, wykonawca winien wykazać, że oferowane w ramach roboty budowlanej materiały 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego spełniają określone w dokumentach 

stanowiących opis przedmiotu zamówienia wymogi. W przypadku nie wykazania 

równoważności, Zamawiający zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

4. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 

pkt. 6 ustawy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 

6.  Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

6.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. Termin wykonania zamówienia. 

-  zakończenie  - nie później niż  31. 10.2018 r. 

8. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. 

8.1. 

 

 

 

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu: 

 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się: 

1)    wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
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prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6)   wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12)   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), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę: 

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 

zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
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8.1A Wykluczenie wykonawcy następuje: (art.24 ust.7 ustawy Pzp) 
 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, 

gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 

wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a)w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d uPzp, 

b) w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 

ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 

podstawą wykluczenia; 
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął 

okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp , jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

8.1B SAMOOCZYSZCZENIE 
 1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16-20 lub ust. 5 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. 

 2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

art.24 ust. 8 Pzp. 

 3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed 

wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość 

udowodnienia, że jego udział w przygotowani postępowania o udzielenie zamówienia 

nie zakłóci konkurencji. 
8.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 
8.2.1 

 

 
 

8.2.2 

 

posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż jest ubezpieczony  
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8.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż   

100 000,00 PLN. 
   
 

zdolności technicznej lub zawodowej;  

- doświadczenie zawodowe  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

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

krótszy - w tym okresie wykonał;  

-  co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub 

modernizacji drogi o wartości robót min. 100 000,00 zł brutto 

 
 

- potencjał techniczny; 

 

Nie dotyczy  

 

- kadra techniczna; 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min: 

a) kierownikiem budowy (1 osoba)* posiadającym uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla 

budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w kierowaniu budową. 

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie  

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z późn. 

zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm). 
 

 

 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na 

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

8.3. Potencjał podmiotu trzeciego: 

8.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 



 

Strona 8 z 28 
SI.271.12.2018   

8.3.2 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.  

8.3.3 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 art. 

24 ust. 1 pkt 13-22  i ust 5 pkt 1 Pzp. 

8.3.4 W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

8.3.5 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. 

8.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, który udostępnia swoje zasoby, 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: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,  

o których mowa w pkt 8.2. SIWZ 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia:       art. 25a 

9.1 Do  oferty  każdy  Wykonawca  musi  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania   ofert: 

1. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

2. Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.  
 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 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 wykluczenia. 

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w pkt 8.2.2 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dot. sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
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zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż   

100 000,00 PLN. 

9.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 8.2.3 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: 

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 

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 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. 

według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3  

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

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. 

wg proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4  

 

9.4 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 oświadczeniach, o których mowa w pkt. 9.1 

9.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, 

o których mowa w pkt  9.1 

9.6. W przypadku polegania przez wykonawcę 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 (oryginał dokumentu) - według proponowanego wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 

Zobowiązanie powinno określać 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 roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9.7 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podanie przez wykonawców firm 
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podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.8. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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, 

9.9 oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej; o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy Pzp – w/w oświadczenie Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 

9.10 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w  pkt 9.8 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert);  

9.11 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.10 

, 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 przez organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. 

9.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

10. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 
10.1  Dokumenty które należy dołączyć do oferty: 

 

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: 

a) aktualne na dzień składania ofert:  

Załączniki: 

 nr 1 - oświadczenie na podst. art. 25a ust.1 dot. braku podstaw do wykluczenia 

nr 2 - oświadczenie na podst. art. 25a ust.1 dot. spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

nr 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

nr 4 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego  

nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

b) Dowód wniesienia wadium 

c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
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zgodność  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

10.2 Zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp do oferty należy dołączyć aktualne  na dzień składania 

ofert oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 10.1 SIWZ. Informacje zawarte w tych 

dokumentach stanowią wstępne potwierdzenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 

10.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt 9 tj. składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu 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 

10.5 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w pkt 9 tj. składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający  

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

10.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 9.1 niniejszej siwz, lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,  oświadczenia  lub  

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  

konieczne  byłoby unieważnienie postępowania. 

10.7 Jeżeli  wykonawca  nie  złoży wymaganych  pełnomocnictw  albo  złoży wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania 

10.8 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

10.9 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą  

wątpliwości  Zamawiającego,  może  on  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  

podmiotu,  na  rzecz  którego  roboty budowlane  były  wykonane  o  dodatkowe  informacje  lub  

dokumenty w tym zakresie 

10.10 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  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. (art. 26 ust.2f) 

10.11 Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 

oraz dotyczące podwykonawców – składane są w oryginale.  
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Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.12 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. 

10.13 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. 

10.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  

polski. 

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

11.2. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii 
11.3. 

 

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

11.4 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

11.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami 
12.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 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) 

12.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

12.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione  

z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać  

z ich treścią. 

12.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) 

Stanisław Staroń – Inspektor 

 e-mail: inwestycje@gmina.niwiska.pl 

b) 

Kazimierz Kwasnik – Inspektor 

e-mail: k.kwasnik@niwiska.pl 
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12.5 Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2)  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz udostępnia je na stronie internetowej www.niwiska.biuletyn.net (BIP). 

5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający 

udostępnia na stronie internetowej www.niwiska.biuletyn.net (BIP). 

7) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 

konieczne. 

8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej 

www.niwiska.biuletyn.net  (BIP). 

13. Wadium 

13.1. Wysokość wadium. 

 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

13.2. Forma wadium. 

 1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, obejmować 

cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej Oddział w Niwiskach nr rachunku nr 38 9180 1034 

2003 2001 3909 0002 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-       

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), 

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać 

następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

http://www.niwiska.biuletyn.net/
http://www.niwiska.biuletyn.net/
http://www.niwiska.biuletyn.net/
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gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, zgodna z pkt. 13.1 SIWZ, 

d) termin ważności gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie gwaranta do odpowiedzialności za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, wraz z 

klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego 

f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, gwarancja nie może w swej 

treści uzależniać wypłaty wadium od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę 

trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych pod żądaniem wypłaty wadium w 

imieniu Zamawiającego. Wypłata kwoty wadium nie może być też uwarunkowana 

żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami 

koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium. Gwarancja winna 

przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od pierwszego 

pisemnego żądania wypłaty wadium, 

g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego, 

h) w przypadku wniesienia wadium przez Konsorcjum, w formie o której mowa  w pkt 

13.2. ppkt 2) niniejszej SIWZ winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie 

wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 

3) postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 

będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert. Kopię  polecenia przelewu  lub  wydruk  z  przelewu 

elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.  

5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których 

mowa w pkt 13.2.1 lit. b)-e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą 

13.3. Zwrot wadium. 

 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy 

Pzp. Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, 

którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

13.4. Zatrzymanie wadium. 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących 

po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym 

mowa w art.25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
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wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

14. Termin związania z ofertą. 
14.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.  

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na 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. 

14.3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt  14.2., nie 

powoduje utraty wadium ale skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 

89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp. 

14.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.   

14.5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 
 

15. Opis sposobu przygotowywania ofert 

15.1 Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.  Zamawiający  nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

15.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z 

języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

15.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy dokument winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przypadku 

wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

Zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, a wszystkie jej zapisane strony były ponumerowane i parafowane 

przez osobę podpisująca ofertę. 

15.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

15.5 Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 

skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

15.6 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo 

15.7 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

muszą być czytelne i parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie 

poprawka nie będzie uwzględniona 

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

15.9 W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca nie później 
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niż w terminie składania ofert, powinien zastrzec, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje 

podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym 

wewnętrznym, opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJNE”, trwale ze sobą 

połączone i ponumerowane.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) przez tajemnice 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

15.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

15.11 Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy 

dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę 

każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR....” 

15.12 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia 

oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie 

dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w 

miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną 

kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„WYCOFANIE”. 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

16.1 1) Ofertę należy złożyć w  

Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska 

pokój nr 10 – sekretariat  

do dnia 17.07.2018 roku do godz. 9
00

 

Dotyczy również ofert składanych drogą pocztową  

2) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. 

Kopertę z ofertą należy opieczętować i zaadresować: 

Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska 

oraz opisać: 

 

„Przebudowa odcinków dróg gminnych: Przyłęk- Hucina na długości 900 mb w 

miejscowości Przyłęk, Hucina- ul. Grabowa na długości 630 mb w miejscowości 

Hucina, Siedlanka- Nowa Wieś na długości 800 mb w miejscowości Siedlanka, 

gmina Niwiska.” 

 

Nie otwierać przed dniem 17.07.2018 r. godz. 9
15 

 

3) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4) W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina 

dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. 

5) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. 
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16.2 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w: 

Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36 - 147 Niwiska 

pokój nr 4 

dnia 17.07.2018 roku o godz. 9
15

 

 

 1) Otwarcie ofert jest jawne, 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom 

bez otwierania. 

4) Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

5) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

17. Opis sposobu obliczania ceny.   

17.1. Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  do 

SIWZ. 

17.2. Cena przedstawiona w Formularzu ofertowym będzie podana w wymiarze brutto 

wraz z stawką podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania 

ofert dla całości zamówienia. 

17.3. Cena ofertowa przedstawiona w ,Formularzu ofertowym  musi być podana w 

złotych polskich 

17.4. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową i wyliczyć na podstawie projektu 

budowlanego oraz STWiOR. Przedmiary robót należy traktować jako materiał 

pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy w 

przypadku wystąpienia innych prac niż określone w przedmiarach robót a koniecznych 

do wykonania ze względów technologicznych dla realizacji przedmiotowego 

zamówienia do uwzględnienia tych kosztów w cenie całkowitej oferty. 

17.5. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu 

zamówienia określonego w niniejszej SIWZ przy zastosowaniu polskich norm 

przenoszących normy europejskie z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

17.6. Wynagrodzenie ryczałtowe 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 oraz wzrostu 

cen urządzeń. 

17.7. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części 

zamówienia określonego w SIWZ oraz projekcie budowlanym i jej nie ujęcia w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 

żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie. 

17.8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
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zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, jak 

również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego.  

17.9. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć 

na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo 

szczegółowo sprawdził w miejscu warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

17.10. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku 

wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania 

ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

17.11. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. 

Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) 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. 

17.12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

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

tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, towaru 

których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku 

 17.13. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 8) mają charakter pomocniczy. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest 

rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 

ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za 

roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w 

przedmiarze pozycji robót niezbędnych do zrealizowania zamówienia nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 

 17.14. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7. 

  

  

  

  

  

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert.  
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18.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria: 

1) Cena – 60 %  

2) Okres gwarancji – 40 %    

18.2. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) 
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18.4 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów (znaczenie w ocenie pkt = 

%). W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

C  = [ Cmin: Co] x 60 pkt 

gdzie: 

C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena” ( suma cen za 

zadanie Nr 1+ zadanie Nr 2 + zadanie Nr 3) 

Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert( suma cen za 

zadanie Nr 1+ zadanie Nr 2 + zadanie Nr 3) 

Co     – cena badanej oferty( suma cen za zadanie Nr 1+ zadanie Nr 2 + zadanie Nr 3) 

 

Zasady oceny kryterium „Okres gwarancji” (T) 

Kryterium ,,Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu 

okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę formularza oferty. 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów (znaczenie w ocenie pkt = 

%). Przyjmuje się, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości 

wykonanych robót, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

 
W przypadku kryterium „okres gwarancji” ofertom zostaną przyznane punkty za okres 

gwarancji w skali punktowej w zakresie 0-40 obliczone następująco: 

 

 - 3 lata gwarancji – 0 pkt 

„T” :   - 4 lat gwarancji   – 10 pkt 

 - 5 lat gwarancji   – 20 pkt 

            - 6 lat gwarancji   – 40 pkt 

gdzie: 

T – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „okres gwarancji”                           

( gwarancja obejmuje zadania od Nr 1 do Nr 3) 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

P= C+T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”  
 

Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

     Tryb oceny ofert. 

 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
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Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty 

oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w 

jej treści.  

 2) W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona (wg zasad określonych w art. 87 ustawy Pzp). 

Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się 

na 

poprawienie omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej 

istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy, 

18.6 Oferta z rażąco niską ceną. (art. 90 ustawy Pzp) 

 1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczeń ceny lub 

kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej 

cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 

nie wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 

zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej. 

3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, 

spoczywa na wykonawcy. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
19.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania 

umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7. 

19.2 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
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a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik 

b) umowę regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana 

19.3 Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego: 

Zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp 

nie stanowią inaczej, 

Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w 

art. 140 ust. 3 i 146 ustawy Pzp. 

19.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

19.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 

inny sposób,  

19.6 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 19.5. jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

19.7 W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram robót 

19.8 Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 1. Wymagana wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 8 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub 

kilku następujących formach: 
     a) w pieniądzu,  

            b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego przed terminem podpisania umowy, 

z oznaczeniem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „Rozbudowa i 
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przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z 

zapleczem sanitarnym”. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione   

na Gminę Niwiska 36-147 Niwiska 430 i złożone w formie oryginału. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest  

w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia (w terminie nie krótszym 

niż 2 dni) przed dniem podpisania umowy.  

7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę, 

b) nazwę beneficjenta (Zamawiającego), 

c) nazwę gwaranta lub poręczyciela, 

d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku 

gdy Wykonawca nie wywiązuje się z umowy (np. nie usuwa wad, usterek zgłoszonych  

i powstałych w okresie gwarancyjnym)  

f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami 

zwrotu zabezpieczenia określonymi w pkt 11.10. 

8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków 

Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od 

przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być 

dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu 

beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do 

zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 

9. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być  ponadto: 

a) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących 

przedmiot umowy, 

b) kopia pisma/pism wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu 

umowy, 

c) oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, Wykonawca 

nie wykonał należycie przedmiotu umowy. 

10. Zwrot zabezpieczenia. 

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

- kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

11. Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają procentowemu zmniejszeniu 

przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość usługi, nie dotrzymanie terminu realizacji 

umowy lub nakładów poniesionych na usunięcie wad jeżeli nie dokonał tego 

Wykonawca. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postepowania o udzielenie zamówienia. 
 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
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miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, 

21.1 Przesłanki wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

   a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

   b) określenia warunków udziału w postepowaniu; 

   c) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia; 

   d) odrzucenia oferty odwołującego; 

   e) opisu przedmiotu zamówienia; 

   f) wyboru najkorzystniejszej oferty.   

3)   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektroniczne, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu, a kopię odwołania odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z treścią przed 

upływem tego terminu. 

21.2 Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności: 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 uPzp. 

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób  określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni 

– jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2.1. i 21.2.2. 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

21.3 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

21.4 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 

ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
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22. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane wyłącznie  

w ZŁOTYCH POLSKICH. 

23. Podwykonawstwo.  Art.36b  

23.1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do osobistego wykonania przez 

wykonawcę. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

23.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są 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. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług 

23.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

23.4 1) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy; 

2) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

23.5. 

 

 

 

 

 

 

Regulacje dotyczące umowy z podwykonawcą: 

1) nie może być zawarta na kwotę wyższą niż kwota danego elementu w ofercie 

Wykonawcy, 

2) powinna zawierać następujące postanowienia: 

-  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  lub roboty budowlanej 

- dot. warunków rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania 

umowy z Zamawiającym 

3) nie może zawierać postanowień: 

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę; 

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
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24. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a) 

24.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

(wskazanego w ofercie – zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp oraz w trakcie realizacji 

umowy zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
 

 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: ”Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem”. 

24.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
 

a) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. 
 

24.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed podpisaniem umowy złożył 

zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać  czynności, o których 

mowa w pkt 24.2 (wykaz będzie stanowił załącznik do umowy pn. ”Wykaz 

Pracowników wykonujących zamówienie”) wraz z zobowiązaniem, że wymienione w 

nim osoby będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

b) Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu kopie umów o 

pracę zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 

mowa w pkt 24.2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od 

pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynności, o których mowa w pkt 24.2, 

w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów 

potwierdzających bieżące opłacenie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia 

w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

wykonawcy. 

d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów bądź dokumentów, o których mowa 

powyżej w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze 

umowy lub zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 

umowy o pracę z osobami wykonujących czynności, o których mowa w pkt 24.2 

umową cywilnoprawną. 

e) Powyższe zapisy  pkt 24.3 lit. a-d dotyczą również wszystkich podwykonawców. 

25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  - Wzór umowy jaka zostanie 

zawarta z wybranym wykonawcą stanowi Rozdział VI  niniejszej SIWZ 
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25.1. 

 

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

wykonawcą w następujących przypadkach:  

 niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, gradobicie, silny wiatr, temperatura powietrza przy której 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych, powodzie) powodujące 

utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;  

 niezależna od zamawiającego i wykonawcy przewlekłość postępowania  

o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

 okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej; 

 zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy  

w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 

 wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia 

umownego; 

 wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy;  

(np. zmiana technologii, zmiana materiału) 

 wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za 

wady trwałe; 

 wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, wskazanych w 

ofercie, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, na osoby o 

co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; które będą spełniać 

wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w SIWZ i będą zatrudnione na 

warunkach nie gorszych niż zawartych w SIWZ; 

 wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania 

robót; 

 zmiana materiału przewidzianego w dokumentacji technicznej SSTWiOR na 

równoważny posiadający odpowiednie atesty itp. oraz zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru; 

 wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej  

w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz 

przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, 

przekształcenie spółek); 

 konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy;  

 wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub 

uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących 

przedmiotem Umowy; 

 zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane 

szczególnie następującymi okolicznościami: (a) pojawienie się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, (b) pojawienie się nowszej 

technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
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czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

 odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub 

usunięcie tych kolizji; 

 zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia 

umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji; 

 ustawowa zmiana podatku VAT. 

Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia 

aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

25.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie;  

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie;  

3)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca:  

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,  

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców;  

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 

ustawy Pzp.;  

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w 
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przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje 

się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego 

przez wykonawcę. 
 


