
Przystajń, dnia 10-09-2015 r.

Znak sprawy: DKE.271.13.2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S  poprzez wykonanie
chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa”

Zamawiający :                Gmina Przystajń
                                     42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5 
                                                     tel. (34) 319 11 53, fax. (34) 319 17 32
                                            http://www.bip.gminaprzystajn.pl
                                           e-mail: kancelaria@gminaprzystajn.pl

Specyfikacja obejmuje:

Rozdział I          -  Opis przedmiotu zamówienia .
Rozdział II -  Instrukcja dla wykonawców.
Rozdział III -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST).

          

         ZATWIERDZIŁ:

    Wójt Gminy Przystajń
          Henryk MACH
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Rozdział  I -  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia  jest   -   „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S
poprzez wykonanie chodnika z odwodnieniem  w miejscowości Przystajń ul. Nowa”

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45100000-8, 45111200-0, 45233253-7, 45233220-7, 45233140-2, 45233120-6, 45232451-8

   
2. Zakres robót obejmuje :

 rozbiórka istniejących wjazdów indywidualnych wraz z przepustami
 wykonanie frezowania nawierzchni i usunięcie części podbudowy
 wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni
 ułożenie chodnika wraz ze zajazdami indywidualnymi
 wykonie rowu krytego pod chodnikami
 regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

3. Szczegółowy  zakres  robót  i  sposób  ich  wykonania  został  w  projekcie  budowlano
- wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót (ST).

4. Wymagania  dotyczące  robót  przewidzianych  do  wykonania  przedstawia  rozdział  III  –
niniejszej specyfikacji zawierający Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (ST)
związanych z wykonaniem zamówienia.

5. Zgodnie  ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia  oraz  potrzeb Zamawiającego,
wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia:
-   wykonanie  każdego  rodzaju  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania
i odbioru robót (ST), zgodnie z przyjętym standardem;
a) ilość  i  rodzaj  sprzętu  gwarantującego  wykonanie  zadania  zgodnie  ze  specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót (ST) ;
b) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i  pomocniczych oraz urządzeń zgodnie

z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST);
c) przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań

laboratoryjnych,  pomiarów,  potwierdzonych  przez  kierownika  budowy  i  inspektora
nadzoru.

d) wykonanie  zakresu  robót  objętej  przedmiotem  zamówienia  w  terminie  do
20 listopada  2015 r.

e) miejsce odwozu urobku na odkład wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

6. W  kalkulacji  kosztów  wykonania  przedmiotowego  zamówienia  należy  uwzględnić
wszystkie  koszty,  w  tym  również  koszty  związane  z  oznakowaniem  robót
wg sporządzonego  we  własnym  zakresie  projektu  zgodnie  z  instrukcją  oznakowania.
Wykonawca zobowiązuje się złożyć w siedzibie ZDPK do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu do 14 dni od dnia podpisania umowy.

7. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  udzielił  minimum  36  miesięcy  gwarancji  na
wykonany przedmiot umowy. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez
Zamawiającego  wynosi  60  miesięcy.  Okres  udzielonej  gwarancji  jest  w     niniejszym
postępowaniu kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami Rozdziału II części XII SIWZ.
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8. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach podwykonawstwa.
W tym przypadku  Wykonawca  wskaże  w ofercie  zakres  rzeczowy  i  finansowy  części
zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy /zał. nr 8/.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt.  6  ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie  robót tożsamych określonych
w kosztorysie ofertowym.
Zamawiający  udzielając  robót  uzupełniających  w  tym  samym  roku,  co  zakończenie
zamówienia  podstawowego,  będzie  wymagał  utrzymania  cen  jednostkowych  nie        
wyższych aniżeli ceny jednostkowe na poszczególne roboty z przetargu podstawowego.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

Rozdział II -  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

I. Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz opis sposobu       dokonywania 
oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawcy  muszą   spełnić  warunki  art.  22  Ustawy  prawa  zamówień  publicznych,
    dotyczące:

1) Posiadania  uprawnień do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli
przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w  szczególności  koncesji,
zezwolenia lub licencji.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że  w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub
remoncie  chodnika  wraz  z  wykonaniem  kanalizacji  opadowej  lub  sanitarnej.
Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia w/w warunku wykazanie realizacji osobnego
zamówienia dotyczącego budowy lub remontu chodnika oraz osobnego zamówienia
dot. Wykonania kanalizacji opadowej lub sanitarnej.  
Na  potwierdzenie  spełniania  tego  warunku  Wykonawca  złoży  „Wykaz  robót”  -
(załącznik  nr  6  SIWZ)  wraz  z  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty
zostały  wykonane  w  sposób  należyty  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej
i prawidłowo ukończone.

3) Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni  ten warunek jeżeli  wykaże,  że dysponuje kierownikiem budowy/
kierownikiem robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku  Wykonawca złoży wykaz osób (załącznik  
nr 4 do SIWZ), oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 5 do SIWZ).

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  
z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN,
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Na  potwierdzenie  spełniania  tego  warunku  Wykonawca  złoży  opłaconą  polisę,  a  
w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że Wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.  Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została
opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie.

2. Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1  Ustawy  prawo  zamówień  publicznych  składając  oświadczenie  o  braku  podstaw  do
wykluczenia oraz wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

3. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  powyższych  warunków  na  podstawie
przedłożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń,  o  których  mowa
w  Rozdziale  II  ust.  II  niniejszej  specyfikacji,  według  formuły  "spełnia  -  nie  spełnia".
Z  treści  przedłożonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  w/w  warunki
Wykonawca spełnił.

4.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Jeżeli  oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie

 wybrana,  wykonawcy  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,
 przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców.

II.  Wymagane oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć        wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu.

1. Wykonawcy składając  ofertę na Zadanie na formularzu wg. załączonego wzoru wraz z
wypełnionym kosztorysem ofertowym zał.  nr  1  SIWZ w  celu  wykazania  spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie  art.  24  Ustawy  prawo  zamówień  publicznych  zobowiązani  są  złożyć
następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że spełnia  warunki określone w art. 22 ust.1 – (załącznik nr  2 do 
SIWZ), 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24, ust. 1 ustawy) - (załącznik nr
do SIWZ).

3) wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacją  o  ich
kwalifikacjach  zawodowych,  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania
tymi osobami  –  (załącznik  nr  4).  W  przypadku  wykazania  osób  udostępnionych
Wykonawcy przez  inne  podmioty  należy  dołączyć  do  w/w  załącznika  pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych osób.

4) oświadczenie że kierownik budowy / kierownik robót, który będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia,  posiada wymagane uprawnienia  do kierowania robotami
drogowymi - (załącznik nr 5).

5) wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
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z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 6).   

Wykonawca  w  wykazie  wskaże  roboty  budowlane  określone  w  warunku  dot.
posiadania wiedzy i doświadczenia (Rozdział II  ust. I pkt 1, ppkt 2).

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane,
wskazane  w  wykazie  robót, zostały  wcześniej  wykonane, wykonawca  nie  ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie.

6) Wymaga się  aby Wykonawca/y zgodnie z treścią  art. 26 ust. 2d Ustawy do oferty
dołączył istę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust.  2  pkt  5  Ustawy albo informacje o  tym,  ze  nie  należy  do grupy  kapitałowej
(zał. nr 7 do SIWZ).

UWAGA!
Wykonawca jest zobowiązany złożyć z ofertą niniejszy załącznik  zarówno  w sytuacji gdy
należy jak również  gdy nie należy  do grupy kapitałowej  , zgodnie z   opisem na w/w
załączniku.

7) wypełniony załącznik nr 8 ( podwykonawcy ) / jeżeli dotyczy /. 

8) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji
o działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt  2  ustawy,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania ofert.

9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub zaświadczenia,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty  zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

11) opłaconą  polisę, a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonej polisy nie wynika,
że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie.

12) kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium.
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2. Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków o których 
mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  wg  zasad  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy,
polegania   na  zasobach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  będą  brały  udział
w realizacji części zamówienia.

3. Zgodnie  z  art.  26  ust.  2b,  ustawy  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących  go  z  nim  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy,  polega  na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26
ust.  2b  ustawy,  zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  wykonawca  będzie  dysponował
zasobami  innych  podmiotów  w  stopniu  niezbędnym  dla  należytego  wykonania  
zamówienia  oraz       oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  
gwarantuje rzeczywisty      dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedłożyć  dokumentów  
dotyczących sytuacji  finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,  
może  przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  
spełnienie      opisanych przez Zamawiającego warunku.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego przez    
dwóch lub  więcej Wykonawców, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania i
ich w postępowaniu o udzielenia  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego ( art. 23. ust. 2 P.z.p.).

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz     
w  przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio  
wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  
odpowiednio        przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. Wymagania  postawione  przez  Zamawiającego  Wykonawcy,  musi  spełniać  każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym warunki
w zakresie  sytuacji  ekonomiczno  –  finansowej,  doświadczenia,  potencjału
technicznego i  osób mogą spełniać wspólnie.

10. Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  
Rzeczypospolitej       Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia 
wykonawczego  do        ustawy  Pzp  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może  
żądać zamawiający od        wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  
składane ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

11. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, tj. w ust. 1 
pkt 8-10  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma  siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie
zdrowotne  i  społeczne,  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

12. Dokumenty, o których mowa powyżej, tj. w pkt a).  powinny być wystawione nie   
wcześniej  niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania  ofert,  a w pkt.  b).  nie  
wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na
język  polski.,  poświadczonym  przez  Wykonawcę  lub  upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
 istotnych  warunków zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić   wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  wpłynął  do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał      specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła
zapytania,  a  jeżeli      specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie  internetowej,
zamieszcza na tej stronie.

3. Zamawiający  nie  planuje  zwoływać  zebrania  z  wykonawcami  w  celu  wyjaśnienia
 wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych
warunków  zamówienia,  a      jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie
internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 

5. Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert,  jeżeli  w  wyniku  modyfikacji  treści
specyfikacji      istotnych  warunków  zamówienia  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na
wprowadzenie  zmian  w      ofercie.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert
zamawiający niezwłocznie zawiadamia     wszystkich wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana
na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

6. Zamawiający  i  Wykonawca  mogą  porozumiewać  się  w  zakresie  przedmiotu
zamówienia:
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6.1.   Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
6.2. Faksem ( nr faksu 34 319 17 32) : w zakresie wszelkiej korespondencji  między
stronami,   z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie
pisemnej z wyłączeniem złożenia oferty wraz z załącznikami, dla której wymagana jest
forma pisemna;
6.3. Drogą elektroniczną na adres:  kancelarai@gminaprzytsajn.pl
a)  ze  strony  Wykonawcy  -  tylko  w  zakresie  dotyczącym  pobierania  elektronicznej
wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z
treścią pism skierowanych do Wykonawców;
b)  ze  strony  zamawiającego  -  w  zakresie  udostępnienia  elektronicznej  wersji
Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  umieszczenia  treści  pism
skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego.
6.4.  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  zawiadomienia  oraz  informacje
faksem  lub drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę,
Zamawiający domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu  lub
adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z treścią pisma

IV. Osoby uprawnione  do porozumiewania się z wykonawcami.

Informacji  dotyczących niniejszego postępowania udzielają: 
- w kwestii merytorycznej projektu i zagadnień proceduralnych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia:
Grzegorz Sokołowksi, referent ds. dróg i gospodarki komunalnej pok. 117
tel. (34) 319-11-53 wew. 117 w godz. poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – czwartek  
7:30 – 15:30

V. Wymagania dotyczące wadium.
1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium przetargowe na czas  

równy okresowi związania ofertą w wysokości: 6 000,00  PLN  (słownie: sześć tysięcy 
złotych i 00/100)

2. Wadium może być wniesione w :
- pieniądzu, 
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty  o  których  mowa w art.  6b  ust.  5  pkt.2
ustawy  z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz..U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ).

3. Jeżeli  wadium wnoszone będzie  w poręczeniach  lub  w gwarancjach  (oryginały  tych
dokumentów  należy  wnieść  do  kasy  Zamawiającego  pok.  nr  4),  w  treści  tych
dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty  
sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a
i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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4. W  przypadku  wnoszenia  wadium  w  pieniądzu,  powyższą  kwotę  należy  wpłacić  
przelewem na konto bankowe:
Bank  Spółdzielczy  Krzepice  O/Przystajń  nr konta  95 8250 1039 2103 0000 0013 0002

5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.
6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji  zabezpieczenia  wadium należy  

dołączyć do oferty
7. Wykonawca  ,  którego  oferta  nie  będzie  zabezpieczona  prawidłowo  wniesionym  

wadium zostanie wykluczony.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej  lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

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

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

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli:
1)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
leżących po  jego  stronie,  nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa
w  art.  25  ust.  1,  pełnomocnictw,  listy  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy  kapitałowej,  lub  nie  wyraził  zgody  na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2)  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 (jeżeli  jest
wymagane),
c)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

VI. Termin związania z ofertą.
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem  terminu związania

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców  o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania  z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Każdy wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Oferta  ma  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  ,w  sposób  czytelny,

w języku polskim pod rygorem nieważności 
3. Oferta ma  być sporządzona na załączonym formularzu oferty.  
4. Do oferty mają być dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego

zgodnie z niniejszą specyfikacją.
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5. W  przypadku  gdy  wykonawca  jako  załącznik  do  oferty,  dołączy  kopię  jakiegoś
dokumentu, powyższa kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
organ wydający dokument lub osobę podpisującą ofertę.

6. Wykonawcy  przedstawią  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy mają
być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli  wykonawcy .

8. Upoważnienie do podpisania oferty ma być dołączone do oferty, o ile upoważnienie to 
nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

9. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.

10. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.
11. Ofertę  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  Kopertę  należy   

zaadresować na adres zamawiającego, umieścić adres i nazwę wykonawcy oraz napis:

Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2052S  poprzez
wykonanie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Przystajń ul. Nowa”
– nie otwierać do dnia 30-09-2015 r. do godz. 12:15.

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania  ofert  zmienić  lub wycofa  
ofertę.

13. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
14. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę  należy  złożyć  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń,  Przystajń  ul.  Częstochowska  5

w pokoju nr 19 (kancelaria) w terminie  do dnia 30-09-2015 r. do  godz. 12:00.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom  bez otwierania po

upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego  tj.  Urząd  Gminy  Przystajń
z/s Przystajń ul. Częstochowska -  sala konferencyjna, dnia 30–09-2015 r. godz.. 12:15.

X. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.
1. Ceny jednostkowe oferty  zostaną skalkulowane na podstawie zakresu   zamówienia  

określonego w kosztorysie ofertowym, wzorze umowy oraz w rozdziale I i III niniejszej
specyfikacji  a  także  wizji  w  terenie  i  wszystkich  kosztów  związanych  z  realizacją
przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie  
ofertowym. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą  podlegały zmianom.

3. Cenę oferty  dla  całości  zadania  stanowić  będzie  suma iloczynów jednostek  i  ceny  
jednostkowej w zaokrągleniu do setnych części złotego w  kosztorysie ofertowym.

4. Ceny przedstawione w kosztorysie  ofertowym i  w ofercie  należy  określić  w złotych
i setnych częściach złotego wraz z należnym podatkiem.

XI. Wzajemne rozliczenia finansowe realizacji przedmiotu zamówienia.
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1. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi :
1) fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu umowy sprawdzonym i

odebranym przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
2)  rozliczenie  wynagrodzenia  za  roboty  wykonane  przez  Podwykonawcę  nastąpi  w
oparciu  o protokół  odbioru  robót  oraz  dowód  zapłaty  lub
oświadczenie Podwykonawcy  o  uregulowaniu  przez  Wykonawcę  na  jego  rzecz
należności  za zrealizowane  roboty.  Brak  oświadczenia  lub  dowodu  zapłaty
Podwykonawcy wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia w części należnej Podwykonawcy,
do czasu ich przedłożenia.

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty do 30 dni od daty 
otrzymania faktury VAT  

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

XII.  Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy  wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną  ofertę.
2. Zamawiający dokona wyboru  najkorzystniejszej oferty  spośród ważnych ofert.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający  

kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

-    cena ofertowa brutto   - 95% 
-    okres udzielonej gwarancji -  5%

4. Obliczanie punktacji oferty wg wzoru:        Pof = Pc +Pg 
5. Obliczanie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru:

                   Pc = Cmin / Cb.of x Kp x Wc
     

gdzie:  Pc           -    ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
             Cmin -   najniższa cena ofertowa 
             Cb.of -   cena badanej oferty
             Kp -  współczynnik proporcjonalności = 100
             Wc -  waga procentowa dla kryterium  = 95%

6. Obliczanie punktacji dla kryterium okresu udzielonej gwarancji wg wzoru:  

                        Pg = Gb.of / Gmax x Kp x Wc

gdzie: Pg           -    ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej
             Gmax -    najdłuższy okres w miesiącach udzielonej gwarancji wg ofert
             Gb.of -   okres w miesiącach udzielonej gwarancji w badanej ofercie
             Kp -  współczynnik proporcjonalności = 100
             Wc -  waga procentowa dla kryterium  = 5%

Przy ocenie niniejszego kryterium będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji
(w miesiącach) wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  udzielił  minimum  36  miesięcy  gwarancji  na
wykonany  przedmiot  umowy.  Maksymalny  okres  gwarancji  dopuszczony  przez
Zamawiającego  wynosi  60 miesięcy.
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7. Za  najkorzystniejszą  ofertę  Zamawiający  uzna  tę,  która  otrzyma  najwyższą  liczbę  
punktów wg kryteriów oceny ofert.

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert  przedstawia taki  sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną..

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

XIII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający  pisemnie  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  jego
uczestników  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych.  W  zawiadomieniu
wysyłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin
i miejsce zawarcia umowy.

2. Umowa na przedmiotowe zamówienie zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż
5  dni  od dnia  przekazania  zawiadomienia  o wyborze oferty,  nie  później  jednak  niż
przed upływem terminu związania z ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę przed
upływem powyższych terminów jeżeli:
-  w niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  została  złożona  tylko  jedna
oferta. 
- w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty  
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Przed  podpisaniem  umowy  wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zgodnie z zapisem w niniejszej specyfikacji,

4. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na
przedmiotowe  zamówienie  lub  nie  wnosi   wymaganego  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca robót wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie  może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach :
- pieniądzu, 
- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych ,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,              
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto
Bank  Spółdzielczy  Krzepice  O/Przystajń  nr konta  95 8250 1039 2103 0000 0013 0002

4. Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  je  na
oprocentowanym  rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie
wniesione  w pieniądzu  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,
na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszt  prowadzenia  tego
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rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek  bankowy
wykonawcy.

5. Zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych,  przed  podpisaniem  umowy
wykonawca zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy w wysokości 5% wartości robót brutto określonych w umowie.
1) część  zabezpieczenia  gwarantująca  zgodne  z  umową wykonanie  robót  zostanie

zwolniona w 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.,

2) pozostała  część  zabezpieczenia  tj.  30%  zostanie  zwolniona  nie  później  niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, która trwa 36 miesięcy.

XV . Istotne dla zamawiającego postanowienia umowne.

1. Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 
 niezmienności ceny określonej w ofercie,
 kar umownych wyszczególnionych w załączonym wzorze umowy,
 gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
 zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5%  wartości  robót
ustalonych w umowie.

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, jest obowiązany,  w trakcie realizacji  zamówienia publicznego na
roboty  budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi  
sprzeciwu  lub  zastrzeżeń  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy
z podwykonawcą.

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 1 egz. kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty       
budowlane zawartej z każdym podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

5. W sprawach nie  objętych   umową będą  miały  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

6. Umowa  zostanie  zawarta  zgodnie  ze  wzorem  umowy  stanowiącymi załącznik  nr  9
niniejszej specyfikacji.

XVI. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom  a  także  innym  osobom  ,  jeżeli  ich  interes  prawny  w  uzyskaniu
zamówienia   doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez
zamawiającego  przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Prawo  zamówień publicznych "Środki Ochrony Prawnej", określające
zasady  wnoszenia  odwołań   i  skarg  do  sądu  .  Zastosowanie  mają  także  przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art.198 Prawo zamówień publicznych.
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XVII . Załączniki  do  specyfikacji .

1. Formularz ofertowy 
2. Przedmiar robót – zał. nr 1
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3
5. Wykaz osób– zał. nr 4
6. Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach - zał. nr 5
7. Wykaz robót -  zał. nr 6
8. Oświadczenie dot. art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 7
9. Podwykonawcy - zał. nr 8
10. Wzór umowy - zał. nr 9
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