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Gmina Tarnów Opolski 
ul. Dworcowa 6 
46-050 Tarnów Opolski 
 

 
Znak sprawy: GTE.271.01.2013 
 
 

Tarnów Opolski, dn. 05.04.2013 r. 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 
 
Przedmiot zamówienia : 
 
 

„Remont drogi gminnej ulicy Borowej w miejscowości 
Kosorowice” 

 
 
 
 
dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 
113 poz. 759 z 2010 r. z późn.zm.) 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 
z 2010 r. z późn.zm.) 
 
 
 
 

    Zatwierdzono w dniu:  
05.04.2013 r. 
Krzysztof Mutz 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Gmina Tarnów Opolski 

ul. Dworcowa 6 

46-050 Tarnów Opolski 

Telefon/fax  0774644282 

e-mail: zp@tarnowopolski.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
 
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego  
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ulicy Borowej w miejscowości 

Kosorowice. 

Wspólny Słownik Zamówień: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

Remont drogi gminnej ulicy Borowej w miejscowości Kosorowice: 

- długość 495 m 

- szerokość drogi 4,0 m 

- spadki poprzeczne 2% 

- szerokość poboczy z kamienia 0,50 m 

- spadki poprzeczne pobocza 6,0% 

- rodzaj nawierzchni jezdni – beton asfaltowy 

Zakres robót obejmuje m.in.: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 

- korygowanie nawierzchni drogi 

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-63,00 mm 

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm 

- wyrównanie i zagęszczenie do uzyskania właściwej niwelety 

- ułożenie ścieku betonowego na ławie betonowej 
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- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm- grub. 10 cm, szerokość 0,50 m 

- uporządkowanie terenu budowy plantowanie 

- oznakowanie pionowe drogi 

- regulacja studzienek. 

Zakres robót do wykonania ma być zgodny z przedmiarem robót.  

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszywa pochodzenia osadowego np. 

wapienni, dolomitów. 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały 

przedstawione w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót oraz przedmiarze. 

Odbiór robót przeprowadzony zostanie w terminie 7 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez 

Wykonawcę oraz przedłożenia protokołów odbiorów robót zanikających, zaktualizowanej 

dokumentacji powykonawczej z wynikami badań nawierzchni, o których mowa w  specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, certyfikatów jakości, atestów, deklaracji 

zgodności na zastosowane materiały, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na 

wykonane przez siebie roboty. Oferty nie spełniające tego kryterium zostaną odrzucone. 

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.4. Miejsce realizacji: Kosorowice, gmina Tarnów Opolski, powiat: opolski. 

 
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 

67 ust. 1 pkt. 6 i 7) 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych 

w art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm). 

Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 40% wartości realizowanego zamówienia. 
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5. Termin wykonania zamówienia 
5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane: w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 

 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków 

 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn. zm.). 

6.2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wiedzy i 

doświadczenia. 

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 3 

roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie dróg  odpowiadających swoim rodzajem 

robotom budowlanym będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł 

każda oraz przedłoży dokumenty, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokona na zasadzie spełnia/nie spełnia, 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę: 

a) wykazu zrealizowanych robót z podaniem ich nazwy, zakresu, wartości, daty i miejsca 

wykonania, nazwy i telefonu Inwestora (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ); 

b) dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenia niniejszego 

zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 

 

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami 

budowlanymi w zakresie robót drogowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: 

a) wykazu zawierającego imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ). 

b) doświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zawarte w formularzu ofertowym 

stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz kwalifikacje.  

6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi 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 wykonywaniu zamówienia. 

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w 

pkt. 6.4. 

6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów 
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 7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) należy 

przedłożyć: 

1. Oświadczenia o spełnieniu warunków– zał. nr 2 do SIWZ. (Zamawiający wymaga 

złożenia oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ). 

2. Wykaz robót budowlanych – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia  (zgodnie z pkt. 6.2 podpunkt 1 SIWZ) – wypełniony załącznik nr 4 

do SIWZ 

3. Wykaz osób – zgodnie z pkt. 6.2 podpunkt 2 SIWZ –wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ 

4. Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z pkt. 6.2 podpunkt 2 

SIWZ – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg 

załącznika nr 3 do SIWZ. 

2. Aktualny odpis lub oświadczenie – aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  , 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

W przypadku osób fizycznych Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg załącznika Nr 3b do 

SIWZ. 

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedkłada dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

2. Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przedkłada dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z 

uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

7.4. Inne wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony formularz Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 

dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia 

oryginału lub notarialne poświadczenie kopii dokumentu.  

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

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
8.1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

8.1.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron 
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na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.1.2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje 

zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów 

Opolski, faksem pod numer: 77 46 44 282, lub na adres e – mail: zp@tarnowopolski.pl. 

8.1.3 W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 

wpisać: „nr sprawy GTE.271.01.2013 –Remont drogi gminnej ulicy Borowej w miejscowości 

Kosorowice” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości. 

 

8.2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

8.2.1 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem na warunkach określonych w art. 38 ustawy Pzp. 

8.2.2 Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej 

bip.tarnowopolski.pl 

 

8.3. Zmiany do SIWZ 

8.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ.  

8.3.2 Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ta zmianę na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ 

tj.: bip.tarnowopolski.pl 

8.3.3 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tą informację na 

stronie internetowej. 

 

8.4. Wyjaśnienia do ofert 

W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

 

8.5. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono: 

a) w zakresie formalnym 

Maria Bochańska 

tel: 77 46 40 868 

fax: 77 46 44 282 
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zp@tarnowopolski.pl 

 

 

b) w zakresie merytorycznym: 

Ireneusz Kowalczyk  

tel: 77 46 40 867 

fax: 77 46 44 282 

ig@tarnowopolski.pl 

 

9. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.4. Oferta   winna   być   sporządzona   wg  wzoru  formularza   oferty   załączonego   do niniejszej 

specyfikacji. 

10.5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być 

czytelna. 

10.6. Poprawki    muszą   być    naniesione    czytelnie    oraz    opatrzone    podpisami    osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

10.7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest dostarczyć umowę pomiędzy Wykonawca 

a podwykonawcą, określającą dokładnie zakres pracy podwykonawcy oraz należne mu 

wynagrodzenie za te prace. Wypłata wynagrodzenie dla Wykonawcy nastąpi dopiero po 

przedstawieniu Zamawiającemu dowodu wpłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

10.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na 

pierwszej i ostatniej stronie podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. 

Pozostałe strony mogą być parafowane. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej 

kopercie lub opakowaniu . 

10.9. W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym: 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 
 
 
 
OFERTA  

Nr sprawy GTE.271.01.2013 
Zamawiający – Gmina Tarnów Opolski 
nie otwierać przed: 22.04.2013 r. do godz. 10:30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą) 
 

10.10. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.  

10.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

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

poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

10.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

10.13. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.14. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, 

która zostanie wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu 

Wykonawcy po terminie otwarcia ofert.  

 

11. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1 Miejsce oraz termin składania ofert 

11.1.1 Oferty należy składać do dnia 22.04.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

zamawiającego: Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski 

pokój nr 6 (Sekretariat, I piętro). 

 

11.1.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania na podstawie art. 84 

ust. 2 ustawy. 
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11.2 Otwarcie ofert 

11.2.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w 

pokoju nr 2 (parter). 

11.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11.2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące kryterium oceny ofert. 

11.2.5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom nieobecnym 

przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich  pisemny wniosek. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 
12.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.). 

12.2 Cenę oferty należy obliczyć jako maksymalne wynagrodzenie, uwzględniając zakres 

zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

12.3 Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. nr 1 do SIWZ) 

odpowiednio do zadania. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

13.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w SIWZ.  

13.2 Kryterium oceny ofert jest: cena waga 100 punktów  

13.3 Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena 

 

 

              Cena najniższa oferowana brutto 

    Ilość punktów   =              x 100 punktów   

                Cena badanej oferty brutto 

 

13.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 

wyniku zastosowania wzoru przedstawionego w pkt. 13.3 oraz odpowiadająca wszystkim 

warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji. 
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14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
14.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2  ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni – 

jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem 

terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

14.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
15.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny oferty, przed podpisaniem umowy. 

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 
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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. 

15.3. Zabezpieczeni wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

15.4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od danie wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o 

której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn. zm.), jest zwraca nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w prawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody: 

 

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejsza umowę 

możliwa jest jedynie w przypadku, gdy prowadzi jedynie do jego ograniczenia lub zastosowania 

rozwiązań zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, 

prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów 

równoważnych. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania i odbioru robót w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 
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(m.in. nieuzasadnione wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienia placu budowy, konieczność 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych, konieczność dokonania 

ustaleń lub udzielenia wyjaśnień i inne przyczyny, za które nie odpowiada Wykonawca.), działania 

siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót- fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W wymienionych przypadkach wystąpienia 

opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny termin zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 

W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne 

spełniające warunki określone w SIWZ (np. kierownik budowy). Zmiana tych osób nie wymaga 

aneksu do umowy, wymaga jednak zgody Zamawiającego na zaproponowane osoby. 

 

Dopuszczalne są zmiany umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, które będą 

korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony, pod rygorem nieważności. 

18.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

 

19. Aukcja elektroniczna. 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

20. Pozostałe informacje 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:  

  

1.  Formularz Oferty  — zał. nr 1 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

    3b. Oświadczenie osoby fizycznej 

4. Wykaz robót budowlanych 
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5.  Wykaz osób 

6.  Projekt umowy 

7. Dokumentacja projektowa 

8. Przedmiar robót 

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI, art. 179 do 198g  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone 

rozliczenia w walutach obcych. 

 


