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SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
Roboty budowlane 

 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
o szacunkowej  wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych  

( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. )  
Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
Na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  

 
„Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800  

w miejscowości Łysa Góra” 
 
Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród  
             ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród  
 
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona w dniu 07.07.2017r. 

 
Wójt Gminy  

GRZEGORZ BARA  
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I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
NIP: 685-16-51-551 
telefon (13) 44 15 605 , fax (13) 44 826 37 
e-mail:gmina@nowyzmigrod.eu 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39–46, w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. 
zm.).  
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo 
zamówień publicznych, o której 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

„Remont drogi III Góry  dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości 
Łysa Góra „ 

 
2. Zakres prac obejmuje wykonanie profilowania i zagęszczenie istniejącej 
podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni profilującej i wzmacniającej z mieszanki 
kruszywa tłuczniowego, wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm oraz warstwy 
ścieralnej 4cm. Zadanie obejmuje wykonanie poboczy o szerokości średniej 0,3 m 
oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w miejscach zamulenia czy usunięcia się 
ziemi z pobocza. 

Zadanie obejmuje również swym zakresem wszelkie prace niezbędne dla 
prawidłowego wykonania zadania tj: prace pomiarowe, porządkowe, wywozu 
nadmiaru ziemi z profilowania nawierzchni oraz prace związane z włączeniem się do 
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istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej (cięcie nawierzchni i rozbiórka odciętej 
nawierzchni – prace wykonywane poza pasem drogowym). 
Szczegółowy zakres prac obejmuje przedmiar prac załączony do niniejszej specyfikacji.  
3. Przedmiot zamówienia opisany jest w  specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych (załączniki nr 7 do SIWZ).  
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w przedmiarze robót w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i będą 
rozliczane kosztorysem tzw. „różnicowym”, tzn. od ceny roboty „pierwotnej” odliczy 
się cenę roboty „zamiennej” w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego. Kosztorysy 
„różnicowe” opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w 
oparciu o następujące założenia:  
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych 
przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy , a ilości wykonanych robót z książki 
obmiarów;  
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  
 
5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
przedmiotu zamówienia przewidzianych w przedmiarze robót w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu 
zamówienia. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi”. Roboty takie 
muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od całego 
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elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu 
obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu 
powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie 
odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych 
przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 
zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do:  
a) zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres wykonywania robót wraz z 
tymczasową organizacją ruchu  
b) utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót;  
c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu.  
 
7. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 
przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.  
 
8. Jeżeli przedmiar robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe 
lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza składanie 
„produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim 
muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i 
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 
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minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 
wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach 
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / 
produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 
przedmiotu umowy, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą 
one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”.  
 
9. Zaleca się, aby wykonawcy dokonali szczegółowej inspekcji placu budowy, a w 
szczególności możliwości dojazdu do niego oraz wizji lokalnej na terenie 
przewidzianej do realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i 
informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez 
Zamawiającego.  
 
10. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą 
zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z 
dokonanymi przez Zamawiającego jej modyfikacjami oraz wyjaśnieniami będącymi 
odpowiedziami na wnioski i zapytania Wykonawców), STWiOR, w przedmiarach 
robót. W przypadku różnic lub rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami 
Wykonawcy, na etapie przygotowania oferty, powinni zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie powodów tych różnic oraz uzyskać od niego jednoznaczną 
interpretację co do zakresu robót objętych zamówieniem.  
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11. Wykonawca którego oferta będzie najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w 
oparciu o własną kalkulację. Jednakże ze względu na fakt, że wynagrodzenie 
Wykonawcy zostało określone w niniejszym postępowaniu jako wynagrodzenie 
ryczałtowe, bez względu na sposób obliczenia ceny Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym.  
 
12. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę 
a)Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie: robót ziemnych, robót 
związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogowej, montaż 
przepustów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 roku poz- 1502 ze zmianami). 
b)Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak 
wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami). 
c)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 
1. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej 
wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, 
w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez 
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wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy 
e)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o 
których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
umowę o pracę oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy.  
  
13. Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych, dlatego 
wykonawca udzieli zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy dla prawidłowego 
i rzetelnego zrealizowania i rozliczenia zadania. 
Zadanie realizowane w ramach przyznanej promesy przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracyjnych. 
 
14. Kody CPV  
- 45000000-7- Prace budowlane  
- 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane  
- 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 
IV. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Termin wykonania umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy  

do dnia 30.09.2017r.  
 
2. Za termin zakończenia robót przyjmuje się termin zgłoszenia Zamawiającemu 

przez wykonawcę na piśmie zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem 
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika 
merytorycznego Zamawiającego. Strony uzgadniają, iż termin zgłoszenia staje się 
terminem wykonania umowy jeżeli końcowy protokół odbioru robót będzie 
pozytywny.  
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3. Na wykonane roboty wykonawca zobowiązuje się udzielić pisemnej gwarancji 
jakości i rękojmi na okres wskazany w ofercie, liczony od daty końcowego, 
bezusterkowego odbioru robót  

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 
2. O udzielenie zamówienia określonego w pkt. III SIWZ mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 
dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub 
rozbudowy drogi obejmującej wykonanie nawierzchni bitumicznej w ilości- 
minimum  2 000,00 m2 na jednym zadaniu.  
-  dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia i 
skieruje do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwa 
drogowego 
 
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(np. konsorcja, spółki cywilne) warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego 
działu powinien spełniać każdy z wykonawców, natomiast warunki o których mowa 
w ust. 2 pkt 2) lit. c) niniejszego działu, powinien spełniać co najmniej jeden 
wykonawca będący członkiem konsorcjum/spółki cywilnej.  
 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
udowodni 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 (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą 
wg wzoru – zał. Nr 6 ). 
 
6. 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 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących 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. Podmioty te muszą zostać wskazane w 
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formularzu oferty jako podwykonawcy. 
 
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego działu, 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:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w ust. 4 niniejszego 
działu.  
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  
 
2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy, 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 
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się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu.  
 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody, o których mowa w ust. 3 niniejszego działu. 
 

VII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  

PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert:  
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 (załącznik nr 2 do SIWZ);  
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
(załącznik nr 3 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 
(konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia określone w ust. 1 pkt 1) składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie 
określone w ust. 1 pkt 2) składa wykonawca w zakresie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu.  
 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do 
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tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  
Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie 
internetowej wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 
 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy;  
2) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty 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 którego 
rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ).  
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego 
w ust. V pkt 2. 2) lit. c)  wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  (załącznik 
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nr 5 do SIWZ).  
 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości.  
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia 
dokumentów stosuje się odpowiednio. 
 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 tego dokumentu.  
 
5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał 
zobowiązania o którym mowa w dziale V ust. 5 SIWZ , które określa w szczególności:  
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1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy 
wykorzystaniu 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.  
 
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) lit. a) 
niniejszego działu. Inne:  
1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego;  
2) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo dla tej 
osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się 
odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. 
Wszelkie pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego działu, w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
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wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  
 
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego działu, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.  
 
9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe 
informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
 
10. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy, jeżeli wykonawca nie złożył 
wymaganych pełnomocnictw albo złożył 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.  
 
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
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12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) składa każdy z wykonawców, 
pozostałe wykonawcy mogą składać wspólnie. 

 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

2. 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 2016 r. poz. 1113), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 
 
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem 
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Urząd 
Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród II piętro, pok. 
19. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 
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5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są 
pracownicy Urzędu Gminy Nowy Żmigród 
- Grzegorz Ziomek - w sprawach przedmiotu zamówienia tel. (13)44 15 605 
- Sylwia Sudyka - w sprawach zamówień publicznych tel. (13) 448 26 09 . 
 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości  
1000 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych )  
 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.t.). 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Nowy Żmigród Banku Spółdzielczym Rymanów O/ Nowy 
Żmigród  
Nr 26863610152004160096440002 z oznaczeniem: Wadium - nr: 
referencyjny IOŚ.271.1.3.2017 
Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w 
oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej 
kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez 
naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: 
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Wadium - „Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w 
miejscowości Łysa Góra ", nr referencyjny IOŚ.271.1.3.2017. 
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować 
zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie 
kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 
ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i 
gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w 
przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres. 

 
X.  Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg 
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  
 
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 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.  
 
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert 
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia.  
 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według 
poniższych zasad:  
1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 
2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;  
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 



Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra  
IOŚ.271.1.3.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
str. 19 

 Gmina No            Gmina Nowy Żmigród    tel.: +48 13 44 15605                      ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 82637                      38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu  www.nowyzmigrod.eu 

Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz 
oferty;  
4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;  
5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania 
oferty. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może 
również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem załącza do oferty;  
6) oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;  
7) dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;  
8) 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;  
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje się na każdej zapisanej 
stronie. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone: 
„Za zgodność z oryginałem” i w sposób umożliwiający identyfikację podpisu; 
10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę;  
11) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać; 
12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia 
oznaczonego:  
Przetarg nieograniczony – na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania -„Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w 
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miejscowości Łysa Góra "-  nie otwierać przed 25.07.2017 r. godz. 10:15 z 
dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”. 
13) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 
którejkolwiek z kartek;  
14) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 
2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;  
2)  oświadczenia, stanowiące załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ;  
4) dowód wniesienia wadium;  
5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);  
6) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 
(jeżeli dotyczy).  
 
3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, gdy przedstawiona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  
 
5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez 
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert” i „część 
tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą 
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jawną.  
 
6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.  
 
7.Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do 
Zamawiającego i oznakowane następująco:  
„Przetarg nieograniczony – na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania „Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w 
miejscowości Łysa Góra "- nie otwierać przed 25.07.2017 r. godz. 10:15 
 
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone dokładną nazwą 
 i adresem wykonawcy. 
 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród II piętro, 
pokój nr 19, w terminie do dnia: 25.07.2017r. do godziny 10:00. 
 
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród I piętro, 
pokój nr 14, w dniu: 25.07.2017r.o godzinie 10:15. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  
 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót objętych, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ , 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytuły oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
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mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie i 
wynikającego z oferty Wykonawcy.  
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu 
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia  
Cenę ofertową należy podać w ZŁ (PLN) wraz z podatkiem VAT, z dokładnością 
do drugiego miejsca po przecinku. VAT wliczony będzie do faktur zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3. Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, 

Umową, oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - 
załączniki do SIWZ. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 
szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i ze sposobem ich 
wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia opisanym w SIWZ. Przedmiar robót jest tylko materiałem 
pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych 
wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji 
okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji 
projektowej 
 

4. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, 
uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. 
 

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, 
tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, 
utrzymanie zaplecza i placu budowy, koszty wywozu i utylizacji odpadów 
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powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z 
odbiorem robót. 
 

6. Cena oferty musi uwzględniać podatek od towarów i usług VAT. 
 

7. W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. 
 

8. Ceny nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
 

9. Wskazanym jest aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu 
budowy (nie jest to jednak obowiązkiem) celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla 
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. 

 
 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
 przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów 

 i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu i wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, 
którzy  podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

 
2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

 
3. Zamawiający poprawi w  ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
 

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją okoliczności opisane w art. 89 ust. 1 
lub 90 ust. 3 PZP. 

 
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami: 
 a) Cena (C) – waga kryterium 60 % (max. 60 pkt.) 

 b) Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 40 % (max. 
40 pkt)  

 9.1.1. Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów: 
 a) W kryterium „Cena” (C) zostanie zastosowany wzór: 

 
           cena najniższa spośród złożonych ofert 

C =  ------------------------------------------------------------ x   waga x 100 
cena oferty badanej 

 
b) W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady” (G) zostanie zastosowany wzór: 

   
                                G o  - G min 

              G =  ------------------------ x  waga x 100 
                                 G max  - Gmin 
Gdzie: 
G o – okres gwarancji i rękojmi za wady oferty ocenianej 
G min – okres gwarancji i rękojmi za wady minimalny 
G max – okres gwarancji i rękojmi za wady maksymalny 
 
Najkrótszy (minimalny) okres gwarancji i rękojmi za wady wymagany przez Zamawiającego 
wynosi 36 miesięcy.  
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Najdłuższy ( maksymalny)  okres gwarancji i rękojmi za wady uwzględniony do oceny 
ofert wynosi 60 miesięcy. 
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy 
Zamawiający do obliczania punktacji  w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 60 
miesięcy. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji  jakości niż 36 
miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
 
Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez 
ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 
punktów w zastosowanych kryteriach. 

 
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności 
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 
zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  



Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra  
IOŚ.271.1.3.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
str. 26 

 Gmina No            Gmina Nowy Żmigród    tel.: +48 13 44 15605                      ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 82637                      38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu  www.nowyzmigrod.eu 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  
7) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 
2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego działu, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których 
dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 
 
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7 
niniejszego działu, na stronie internetowej.  
 
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co 
najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy.  
 
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:  
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert;  
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert: - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty 
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów 
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.  
 
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, w przypadku przesłania zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób. 
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8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  
 
9. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane 
prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 
2016r. poz. 290 z późn. zm.) dokumenty osoby, która będzie przedstawicielem 
wykonawcy na placu budowy (kierownik budowy - uprawnienia budowlane, 
kwalifikacje zawodowe, przynależność do Izby Inżynierów – jeżeli są wymagane).  
 
10.Jeżeli wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w ust. 9, nie dojdzie do podpisania umowy z winy Wykonawcy.  
 
11. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, wykonawca, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu 
kosztorys szczegółowy.  
 
12. Po zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika 
budowy/robót oraz Inspektora nadzoru na osobę o kwalifikacjach odpowiadających 
co najmniej minimalnym kwalifikacjom wymaganym w stosunku do osoby pełniącej 
funkcję kierownika budowy/robót oraz Inspektora. Zmiana taka wymaga 
natychmiastowego poinformowania drugiej strony. 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  
wykonania umowy. 

 
1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
2. Zabezpieczenie określone w pkt XVI. 1 SIWZ wnosi się najpóźniej w dacie 
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zawarcia umowy, przy czym można je wnieść według wyboru wykonawcy w jednej 
lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci pełną 
kwotę zabezpieczenia na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rymanów 
O/ Nowy Żmigród  Nr 26863610152004160096440002 z oznaczeniem: 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nrreferencyjnyIOŚ.271.1.3.2017 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę 
kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie 
podpisane, zawierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał 
lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie 
rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub 
gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę. 
 
4. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt XVI. 1. SIWZ służy do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 
 
5. W terminie 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez 
zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 70% kwoty 
zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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6. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 
zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu 
ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad. 
 
7. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być 
wniesione w pełnej wysokości 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 
 
8. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi, o ile zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe 
usunięcie przez wykonawcę. 
 
9. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. XVI.5. SIWZ nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót  
i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych. 
 
10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. XVI.9. SIWZ nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 
 
11. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, 
niż w terminach wskazanych wyżej Wykonawca obowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć 
zamawiającemu co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. 

 
XVII. WZÓR UMOWY. 

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

XVIII. PODWYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE  
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UMÓW O PODWYKONAWSTWO 
 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
1) Zamawiający żąda wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) przez 
wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców; 
2) 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 lub 
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływałsię w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia;  
4) 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;  
5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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;  
6) Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia;  
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b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;  
7) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;  
8) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z 
oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;  
9) Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w pkt 9);  
10) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 
dni, uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego;  
11) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo, o wartości większej niż 50 000,00 zł;  
12) w przypadku, o którym mowa w pkt 8) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej;  
13) przepisy pkt 7)–15) stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo.  
 
2. Warunki płatności:  
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1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane;  
2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1), dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;  
3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  
4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 1) Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;  
5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4), w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
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zasadność takiej zapłaty.  
6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy;  
7) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego;  
8) powyższe przepisy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z 
przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  
3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie 
wyrządzone przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które 
mogą powstać w związku z Wykonywaniem niniejszej umowy oraz za 
roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sadowych, 
obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez Wykonawcę, 
podwykonawców i dalszych podwykonawców szkodami związanymi z 
wykonaniem niemniejszego przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi 
wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do 
Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą osób 
upoważnionych do ich reprezentacji pracowników i innych osób działających w 
imieniu Zamawiającego. 
 

XIX. Pouczenieo środkach ochrony prawnej 
przysługującychwykonawcy w tokupostępowania 

o udzielenie zamówienia. 
 

1. Zgodnie z art. 180 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 
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przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.  
 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 
3. 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 zdanie drugie ustawy albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
 
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej.  
 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  
 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
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wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przyużyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 
7. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w 
dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 do art. 198). 
 

XX. Postanowienia końcowe. 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6) ustawy. 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na 
warunkach określonych we Wzorze umowy. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.  
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia.  
10. Zamawiający nie przewiduje wymagań , o których mowa w art.29 ust. 3a 

Ustawy PZP. 
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań , o których mowa w art.29 ust. 4 

Ustawy PZP. 
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania  przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
Załączniki. 
Zał. nr 1 - Wzór oferty  
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Zał.nr2-Wzór oświadczenia  o niepodleganiu wykluczeniu  
Zał. nr 3 –Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Zał Nr 4 -Wzór wykazu robót budowlanych. 
Zał. nr 5 –Wzór wykazu osób 
Zał.nr6 -Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zał. nr 7 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zał. nr 8 - Wzór umowy. 
Zał. nr 9- Przedmiar robót. 
Zał. nr 10 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IOŚ.271.1.3.2017      Zał. Nr 1 
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 Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 
Adres siedziby Wykonawcy: Kod: ……………………………………………………………… Ulica:...................................................................................... Miejscowość:………………………………………………… Województwo: …………………………………………….. 
Nr telefonu: …………………………………………………………………….. 
Nr faksu: …………………………………………………………………….. 
Adres e-mail:………………………………………………… 
            

 GMINA NOWY ŻMIGRÓD   ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród   
OFERTA 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania „ Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 
0+000-0+800  w miejscowości Łysa Góra” 
firma: 
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.  
1. Oferuję/Oferujemy wykonanie i przedmiotu zamówienia za cenę: 

cena netto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
podatek VAT (…….%)  ...................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 
cena brutto: ..................................... zł 
(słownie złotych): ..................................................................................................................... 

2. Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  do dnia 30.09.2017r. 
3. Oferuję/Oferujemy okres gwarancji i rękojmi za wady ……………………….. miesięcy  
4. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i 
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zasadami postępowania. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:......................................  
6. w formie ........................................................ wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto:…………………………………........................................................................................... 
7. Deklaruję/Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w pkt 1 oferty. 
8. Zamówienie zrealizuję/zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców* (niepotrzebne skreślić) 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 
  
  

 
9. Oświadczam/Oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10. Oświadczam/Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie później niż do upływu terminu związania ofertą. 
11. Oświadczam/Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………………………………… * Art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowi że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 cytowanej ustawy. 
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ………….…. stronach:  ……………………………………………………………………………..…………………………………………….…  ………………………………………………………………..……………....………………………………………….… 
……………………… dnia ………… 2017 r.    

…………………………………………….… 
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
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Zał. Nr 2 Wykonawca: ……………………………………………. 

………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:  ……………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)  

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania „Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 
w miejscowości Łysa Góra” , prowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród , oświadczam co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-22 ustawy PZP.   

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 
ustawy PZP. 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..……. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                      …………………………………………………………………..………………..       
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                                                     (podpis)    3. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć odpowiednie): 
 mikroprzedsiębiorstwem - zatrudniam do 10 osób 
 małym  przedsiębiorstwem - zatrudniam mniej niż 50 osób 
 średnim przedsiębiorstwem - zatrudniam mniej niż 250 osób 

 
……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………….……………………………..… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   
         WSKAZANIE DOSTĘPNOŚCI DOKUMENTÓW: 

Wskazuję, że dokument/ dokumenty: ……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa dokumentu)  na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, 
znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych:…………………………………………………………………………………………………,,,,,,,(adres 
internetowy, wydający urząd lub organ)  
dotyczące wykonawcy/ podmiotu na zdolnościach których polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy/ podwykonawcy (niewłaściwe skreślić) 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.     

 ……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra  
IOŚ.271.1.3.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
str. 42 

 Gmina No            Gmina Nowy Żmigród    tel.: +48 13 44 15605                      ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 82637                      38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu  www.nowyzmigrod.eu 

Zał. Nr 3 
        Wykonawca: ……………………………………………… 
………………………………………………
……………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania „Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 
+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra”*, prowadzonego przez Gminę Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 , 38 – 230 Nowy Żmigród , oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)  
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w dziale IX SIWZ,polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………… 
w następującymzakresie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić 
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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*W odniesieniu  do warunków dotyczących 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 (art. 22a ust.4 ustawy PZP).   
……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   
 
 
 
 
 
 

 
                Zał Nr 4 
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                                Wykaz wykonanych robót   
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych* 

 
……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   

  *z załączeniem dowodów określających czy te roboty 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 którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

 
 
 
 

Zał Nr 5 
 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane  

Rodzaj wykonanych/zakończonych robót i  miejsce ich wykonania, w tym potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w SIWZ 

Nazwa i adres Wykonawcy wykazującego zdolność techniczną 

Czas realizacji od (dzień/miesiąc/ rok)– do (dzień/miesiąc/rok 
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WYKAZ OSÓB, 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
  

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 
Uprawnienia Informacja o 

podstawie do 
dysponowania 
osobą   

  Kierownik budowy   Uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami  
budowlanymi w specjalności  
budownictwa drogowego   

 

 
Oświadczamy, że osoby wyżej wykazane które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia  określone SIWZ w specjalności właściwej do powierzonej funkcji / stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  
 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał Nr 6  
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Uwaga! 
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp. 
2. Dokumenty które określają w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

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

publicznego; 
 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. 
 

Ja: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – 
właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, 
itp.) 
 
Działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 
 
 
 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie zasobu –sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub 
zawodowa) do dyspozycji wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy) 
 
w trakcie wykonywania zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia) 
Oświadczam, iż:  
1) Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie 

następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie 
następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra  
IOŚ.271.1.3.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
str. 48 

 Gmina No            Gmina Nowy Żmigród    tel.: +48 13 44 15605                      ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 82637                      38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu  www.nowyzmigrod.eu 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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: ………….. (Tak / Nie). 
Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej 
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego 
solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli 
nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za 
które nie ponoszę winy. 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał Nr 10  



Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 w miejscowości Łysa Góra  
IOŚ.271.1.3.2017 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
str. 49 

 Gmina No            Gmina Nowy Żmigród    tel.: +48 13 44 15605                      ul. Mickiewicza 2 fax.: +48 13 44 82637                      38-230 Nowy Żmigród gmina@nowyzmigrod.eu  www.nowyzmigrod.eu 

 Wykonawca: ………………………………………… …………………………………………………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: ………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  
UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE WYKONAWCA PRZEDKŁADA 

ZAMAWIAJĄCEMU PO OTWARCIU OFERT, W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI 

PODANYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. - Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 
831, 996 i 1020), pod nazwą: 

„Remont drogi „III Góry” dz.nr ewid. 2590 w km 0+000-0+800 
 w miejscowości Łysa Góra” 

 
Oświadczam, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej co 
wykonawca: …………………………………………… (nazwa i adres), który we wskazanym 
wyżej postępowaniu również złożył ofertę. 
(*) niepotrzebne skreślić 
 
Uwaga! 
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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. 
Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 
1618 i 1634). 
 

……………….…………………………………., dnia ………….………… r.                                                                           …………………………………………………………………..………………..                                                            (podpis)  


