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SIWZ „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni” 
 

Rozdział 1. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego  
 
Zamawiający:  Gmina Przystajń – Urząd Gminy Przystajń  
    z siedzibą Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

Numer telefonu: (34 )319 11 53 

Numer faksu: (34) 319 17 32 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 730 – 1530 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest: 

Wójt Gminy Przystajń – mgr inŜ. Andrzej KUCHARCZYK 
 
Rozdział 2. 

Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 
określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (na 
podstawie art. 11 ust. 8 uPzp) dla robót budowlanych. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (zwana w dalszej części SIWZ) oznaczone zostało przez 
Zamawiającego numerem sprawy: DKB.271.9.2011. Wykonawcy powinni we 
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na w/w oznaczenie.  

3. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawy Pzp” naleŜy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 

4.  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
- portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl  
- strona internetowa Zamawiającego:  www.bip.przystajn.akcessnet.net 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 
Rozdział 3. 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: 

Zadanie nr 1  -  Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni 

Odcinek długości L = 272,25 mb tj. od skrzyŜowania ul. Szkolna do łącznika z DW 494 
ul. Powstańców Śląskich 

Zakres zadanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe wraz robotami ziemnymi, wykonanie 
projektowanej jezdni o szerokości 3,50 m z obramowanie z krawęŜników betonowych 
15x30cm ułoŜonych na ławie betonowej z oporem (po stronie wschodniej ciek  
z dwóch rzędów klinkieru drogowego ułoŜonej na ławie betonowej); jezdnia 0,0+0,00 
– 0,2+69,25 (warstwa odsączająca z piasku grub. 15cm, podbudowa pomocnicza z 
tłucznia kamiennego grub. 20cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  
35/50, 0/20 grub. 7cm, warstwa ścieralna z mieszanki SMA DE30 B, 0/16 grub. 5cm);  
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jezdnia 0,2+69,25 – 0,2+72,25 (podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 35/50, 
0/20 grub. 7cm, warstwa ścieralna z mieszanki SMA DE30 B, 0/16 grub. 5cm); zjazdy 
na posesję z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 
3cm (warstwa odsączająca piasek grub. 15cm, podbudowa z tłucznia kamiennego 
grub. 15cm); studzienka ściekowa Ø500 z wpustem i przykanalikiem PCV do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, oznakowanie poziome i pionowe. 
 

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za oznakowanie i zabezpieczenie robót 
prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 
poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas 
robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za 
utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 
przekazanym placu budowy. 

2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień: 

450000007 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
452332207 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
452331237 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
Rozdział 4. 

Termin wykonania zamówienia  
 
Wymagany termin realizacji zadania:  

od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011 r.  
 
Rozdział 5. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
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2. Spełnienie warunków odnoszących się do posiadania wiedzy i doświadczenia, 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej w celu realizacji 
zamówienia zostanie ocenione według poniŜszych zasad: 

a) udokumentowanie wykonania z naleŜytą starannością w okresie ostatnich pięciu 
lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadań 
związanych z przebudową dróg o wartości nie mniejszej niŜ 400 tys. PLN brutto 
(kaŜde).  

b) wykazanie dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. 
Wykonawca poda informację dotyczącą osób odpowiedzialnych za wykonanie 
przedmiotu zamówienia tj. kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im 
waŜnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 

c) udokumentowane posiadanie opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy 
złotych) 

 
3. Wymienione wyŜej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, 

jeŜeli złoŜone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 
niniejszej specyfikacji, potwierdzą jednoznacznie ich spełnianie.  

 
Rozdział 6. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp naleŜy przedłoŜyć:  
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zał. nr 2, 
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty te zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  - Zał. 
nr 3, 

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z  zał. 4. 

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 
mniejszej niŜ 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 
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2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ustawy Pzp naleŜy załączyć: 
 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 5, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają    
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2. 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:  

Zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 4 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 
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Rozdział 7. 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 
takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  
z Wykonawcami 

 
1. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym 

postępowaniem naleŜy  kierować na adres: Urząd Gminy Przystajń  
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upowaŜniony jest: 
- p. Grzegorz Sokołowski – tel. 34 319 11 53 wew. 25, 608 329 670 fax. 34 319 17 32 
- w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia i spraw 
proceduralnych. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, tzn. wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym 
oraz Wykonawcami będą przekazywane pisemnie oraz faxem. 

Korespondencję przekazaną za pomocą faxu Zamawiający uzna za złoŜoną  
w terminie, jeŜeli jej treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu  
i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

4. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej. 

5. Pisemne odpowiedzi na złoŜone zapytania staną się integralną częścią SIWZ. 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe zmienić przed upływem 

terminu składania ofert treść SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, 
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ.  

7. JeŜeli zmiana SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp. 

8. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 
internetowej. 

Rozdział 8. 
Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia wadium. 

Rozdział 9. 
Termin związania ofertą 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Rozdział 10. 
Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi być zgodna z ustawy Pzp, treść oferty musi odpowiadać treści 

niniejszej SIWZ.  
3.  Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty obciąŜają wyłącznie 

Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem wypadku 
przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

4.  Oferta winna zawierać: 
a) wypełniony formularz „Oferta”, 
b) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 SIWZ, 
c) w przypadku ofert wspólnej – nazwy i adresy wszystkich Wykonawców , którzy 

zawarli umowę – konsorcjum. Pełnomocnik (lider) winien być upowaŜniony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy,  

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik 
jest upełnomocniony. Pełnomocnictwo winno być złoŜone w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej przez notariusza. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 
określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ winny być sporządzone 
zgodnie z tym wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
7. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia 

dokumentów obcojęzycznych muszą być sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. 

9. Wypełniony formularz „Oferta” winien być złoŜony jako oryginał. Wszelkie 
pozostałe dokumenty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 4 lit. 
d, mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

10. KaŜda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być podpisana przez 
osobę podpisującą ofertę. KaŜda poprawka w treści, a w szczególności kaŜde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem 
itp. musi być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 
zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 12 . W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o ilości stron. 

12. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których 
Wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być 
udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią 
oferty w sposób trwały. 

13. Ofertę naleŜy złoŜyć w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. 
kopercie), uniemoŜliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert. 
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  Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, nazwą i 
adresem Zamawiającego oraz nazwą i adresem Wykonawcy (dopuszcza się 
czytelny odcisk pieczęci) z dopiskiem „OFERTA”. 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Przystajń  

 ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń 
 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni” 
z zapisem „nie otwierać przed 21.10.2011 r. godz. 10:15” 

 
 

14. Wymagania określone w pkt 11 – 13 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakŜe wszystkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciąŜały Wykonawcę.  

15. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca moŜe zmienić lub 
wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed 
ostatecznym terminem składania ofert naleŜy pisemnie zawiadomić 
Zamawiającego. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
winno być opakowane i oznaczone tak jak oferta, a opakowanie powinno 
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „Zmiana” lub „Wycofanie” . 

16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów 
materiałów zgodnych z SIWZ. Wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń słuŜą jako pomocnicze, moŜna zastosować 
materiały i urządzenia równowaŜne o równych lub lepszych parametrach 
technicznych. 

 
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego, pod adresem: 

Urząd Gminy w Przystajni 
ul. Częstochowska 5 
42-141 Przystajń 

Miejsce złoŜenia: sekretariat lub za pośrednictwem poczty  

w terminie do dnia 21 października 2011 roku, do godz. 10:00 

2. Oferta złoŜona u Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 października 2011 roku, godz. 10:15 w siedzibie 
Zamawiającego, sala konferencyjna. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego 

pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone 
podczas otwarcia ofert. 
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Rozdział 12. 

Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje 

niezbędne do sporządzenia oferty i mające wpływ na wartość zamówienia. 
2. ..Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 
3. ..Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.  
4. Cenę ofertową Wykonawca podaje na formularzu – OFERTA. Cena wynika  

z odrębnych kosztorysów ofertowych na poszczególne odcinki dróg. Cenę naleŜy 
podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 

Rozdział 13. 
   Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert. 
1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena oferty – łączna waga 100% 
 
1) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący 
wzór: 
                            najniŜsza cena oferty brutto 
 Ocena punktowa =  ——————————————— X 100% X 100 punktów 
                            cena brutto oferty badanej 
2) Przyjmuje się, Ŝe 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium 
cena. 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium. 
Punkty obliczone będą w wartościach liczbowych do drugiego miejsca po 
przecinku, najkorzystniejsza oferta moŜe otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 
Rozdział 14. 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podają uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielnie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
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2.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści 
informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3.  JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 
Rozdział 15. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny. 
2. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania umowy.  
3. Zabezpieczenie moŜe być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, na konto Zamawiającego w BS Krzepice Oddział Przystajń  

nr konta 95 8250 1039 2103 0000 0013 0002 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pienięŜnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w 
pieniądzu odpowiednią kwotę Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. 

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie 
wykonane, natomiast pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie 
później niŜ w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.  

 
Rozdział 16. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy 

 
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 6 do  SIWZ. 
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2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na 
podstawie art. 94 ustawy Pzp. 

3. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeŜeniem pkt 4. 

4. Zmiany umowy mogą obejmować w szczególności postanowienia dot. terminu 
realizacji przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy lub 
zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego 
wykonania umowy. 
Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy Strony uznają  
w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a takŜe wystąpienie przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, które uniemoŜliwiają realizację umowy w jej pierwotnej 
treści, jak równieŜ zmiany umowy, które nie wpływają istotnie na zamówienie i 
sposób jego realizacji. 
 
Rozdział 17 

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

 
KaŜdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeŜeli ma lub miał interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej w 
postaci odwołania lub skargi (zgodnie art. 180 – 198 i art. 198a – 198g ustawy Pzp). 
 
 
 
Załączniki do SIWZ : 
 
Załącznik nr 1: Wzór druku „Oferta” 
Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 6: Wzór umowy 
Załącznik nr 7: Przedmiar robót – przebudowa drogi ul. Polna 
Załącznik nr 8: Dokumentacja techniczna 


