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Numer sprawy: RMI.271.4.2013 Dęblin, dnia 10.04.2013 r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
Nazwa zamówienia publicznego: 
 

Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości  

w ramach projektu Mój Rynek”. 
 
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 
 
1.1. Miasto Dęblin zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy  
ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek”, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ. 

1.2. Dane Zamawiającego: 
Nazwa i adres:  Miasto Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12. 
Strona internetowa: www.deblin.pl  
Adres e-mail:  poczta@um.deblin.pl  
Godziny urzędowania:  pon. 9.00 – 17.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30. 
Numer telefonu: 81 883 00 01. 
Numer faksu:  81 880 19 11. 

1.3. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie  
o zamówieniu oraz SIWZ: bip.um.deblin.pl. Zamawiający udostępnia SIWZ wraz  
z załącznikami na stronie internetowej do upływu terminu składania ofert. 

1.4. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia 
odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne 
zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować 
niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 

 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
zwanej dalej ustawą Pzp. 

2.2. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2.4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

2.5. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa Pzp. 
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2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,  
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650). 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r.  
Nr 282, poz. 1649). 

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r.  
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.  
z 2010 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). 

2.6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny 
dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia 
postępowania przetargowego. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
4) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części 

zamówienia Podwykonawcom. 
5) Podzlecenie wykonania części zamówienia przez Wykonawcę Podwykonawcom 

w zakresie nieokreślonym w załączniku nr 1 do SIWZ w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie 
zmieni to warunków SIWZ. 

6) Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp udzielenie 
Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, stanowiących 
nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 
45000000-7 – Roboty budowlane 
45213140-6 – Roboty budowlane w zakresie targowisk 
45233226-9 – Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek”, w tym: 
1) Rozbiórkę trzech istniejących murowanych, parterowych budynków handlowych  

o łącznej powierzchni ok. 275 m2. 
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2) Budowę utwardzonego placu targowego z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, 
oraz ścieżki dydaktycznej z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 6 460 m2. 
Uwaga: W niektórych częściach dokumentacji projektowej mowa jest o kostce 
brukowej typu „Tegula Bruk-Bet”, jednak odniesienie ma na celu określenie tylko  
i wyłącznie koloru oraz grubości kostki. Do wyceny należy przyjąć kostkę brukową 
typu „Holland”. Oferowana kostka nie musi być postarzana. 

3) Budowę zadaszenia części placu targowego w formie wiat o konstrukcji nośnej  
z drewna klejonego z belek łączonych za pomocą łączników ukrytych (tu gdzie 
jest to możliwe) oraz o pokryciu z poliwęglanu litego szarego lub brązowego  
o grubości 10 mm (ok. 473 m2) oraz blachy ocynkowanej (ok. 353 m2) – jedna 
wiata i blachy ocynkowanej (ok. 300 m2) – druga wiata. Uwaga: W niektórych 
częściach dokumentacji projektowej mowa jest o poliwęglanie komorowym. 
Jednak do wyceny i wykonania należy przyjąć pokrycie dachowe wykonane  
z poliwęglanu litego o grubości 10 mm. Dodatkowo Wykonawca dostarczy 
trójkątny namiot wodoodporny wykonany z płótna przystosowany do rozpinania 
pomiędzy wiatami. 

4) Budowę jednokondygnacyjnego budynku stanowiącego zaplecze socjalno-
sanitarne na potrzeby targowiska, w którym zlokalizowane będą sanitariaty 
(damski i dla niepełnosprawnych oraz męski), pomieszczenie socjalne oraz 
zaplecze techniczne – łączna powierzchnia zabudowy budynku wynosi ok. 45 m2. 

5) Budowę 15 miejsc postojowych, wykonanych z płyt ażurowych, umożliwiających 
handel bezpośrednio z samochodu, w tym 6 miejsc posiadających możliwość 
podłączenia do sieci elektrycznej (230V) za pośrednictwem 2 projektowanych 
wodoszczelnych słupków elektrycznych – łączna powierzchnia ok. 240 m2. 

6) Budowę parkingu na potrzeby klientów targowiska wykonanego z płyt ażurowych 
posiadającego 36 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni ok. 480 m2. 

7) Utworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych w tym wykonanie trawników  
o powierzchni ok. 5 160 m2 oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości 
jak w projekcie. Dodatkowo Wykonawca, w okresie gwarancji zobowiązany jest do 
utrzymywania i pielęgnacji terenów zielonych zgodnie z opisem w dokumentacji 
projektowej. 

8) Wykonanie elementów małej architektury tj. ławek z gabionów (dwa typy) w ilości 
typ A – 11 szt., typ B – 10 szt., gablot informacyjnych w ilości 8 szt., koszy na 
śmieci w ilości 11 szt. oraz stoisk handlowych (dwa typy) w ilości typ 1 – 78 szt.  
i typ 2 – 28 szt. Uwaga: W niektórych częściach dokumentacji projektowej błędnie 
wskazano ilości małej architektury. Do wyceny należy przyjąć ilości wskazane  
w niniejszym punkcie. 

9) Wykonanie odwodnienia wiat stanowiących zadaszenie części placu targowego. 
Uwaga: W niektórych częściach dokumentacji projektowej mowa jest  
o odwodnieniu liniowym wiat typu lekkiego z rusztem żeliwnym, jednak 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie odwodnienia z rusztem ze stali 
ocynkowanej. 

10) Budowę sieci oświetlenia terenu targowiska miejskiego oraz zasilenia słupków 
elektrycznych zlokalizowanych przy miejscach postojowych przeznaczonych  
do handlu bezpośrednio z samochodów. System oświetlenia musi umożliwiać 
niezależne sterowanie grupami oświetlenia wg. zaleceń Zamawiającego.  
Uwaga: W niektórych częściach dokumentacji projektowej mowa jest o słupach 
oświetleniowych aluminiowych (S-AL. 30H FI 149-115). Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie słupów równoważnych wykonanych ze stali, ocynkowanych  
i malowanych proszkowo. 
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11) Wykonanie przyłączy: elektroenergetycznego, wodociągowego, i kanalizacji 
sanitarnej. Uwaga: Długość przyłączy należy sprawdzić na rysunkach. 

12) Dostawę i instalację systemu monitoringu wizyjnego targowiska, w tym między 
innymi kamery kopułkowej, promienników podczerwieni, zestawu do przesyłu 
danych, niezbędnego okablowania, itp.  

13) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań. 
14) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. 
15) Obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego. 
3.4. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: projekt budowlany – załącznik nr 9  

do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10  
do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty  
– załącznik nr 11 do SIWZ. 

3.5. Informacje dodatkowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, 
drogowej, elektrycznej, sanitarnej oraz osobę kierującą pracami związanymi  
z kształtowaniem architektury terenów zielonych posiadającą wykształcenie 
wyższe z zakresu architektury krajobrazu. 

2) Po podpisaniu umowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

3) Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego 
wykonania robót. Harmonogram od momentu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego stanowi załącznik do umowy. 

4) Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem 
budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą  
o badaniach i certyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

5) Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się z wszelkimi 
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć 
na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 

6) Wykonawca zapewni usuwanie powstałych odpadów w sposób spełniający 
wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Nr 21). 

7) Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte  
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót  
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry 
jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem 
spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji  
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia 
zachowania tych parametrów spoczywa na Wykonawcy. 

3.6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonywanie zamówienia przez cały okres realizacji umowy. 
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

4) Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych, numerów faks, 
adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego 
wykonania zamówienia. 

3.7. Wymagania organizacyjne: 
1) Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt, na własne ryzyko,  

z zakupionych przez siebie fabrycznie nowych materiałów i wbudowywanych 
urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową oraz podpisaną umową. 

2) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym 
podpisany zostanie protokół końcowy odbioru robót. 

3.8. Wymagania dotyczące gwarancji: 
1) Zmawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, 

wbudowane urządzenia oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 36 
miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji. 

2) Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących 
się do gwarancji i reklamacji zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną 
część niniejszej specyfikacji. 

3.9. Finansowanie zamówienia: 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2013 r. 
 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące 
w szczególności: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
W zakresie warunku określonego w niniejszym punkcie – Wykonawcy wykażą,  
że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej:  

• dwie roboty budowlane, każda o wartości minimalnej 400 000,00 zł brutto,  
polegająca na budowie, przebudowie, odtworzeniu nawierzchni dróg, placów, 
chodników, parkingów z kostki brukowej, o powierzchni minimalnej 3 000 m2,  

oraz: 

• dwie roboty budowlane, każda o wartości minimalnej 200 000,00 zł brutto, 
polegająca na budowie obiektu budowlanego posiadającego konstrukcję 
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nośną zadaszenia wykonaną z drewna klejonego, o minimalnej powierzchni 
zadaszenia 600 m2, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
W zakresie warunku określonego w niniejszym punkcie – Wykonawcy wykażą,  
że dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
Wymagane jest wskazanie następujących osób: 

• kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 
– 1 osoba, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

5.2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

5.3. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw  
do wykluczenia z powodu niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24  
ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

5.4. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, którymi 
Wykonawca powinien wykazać spełnianie tych warunków (na zasadzie warunku 
granicznego – spełnia / nie spełnia). 

5.5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane  
w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy te waluty na PLN, przyjmując jako 
kurs przeliczeniowy waluty średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
obowiązujący w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych 
danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: 
http://www.nbp.pl. 

5.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy  
nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy Pzp oraz Wykonawcy wobec, których wystąpią przesłanki wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

5.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, 
2) warunki określone w pkt. 5.2 powinni spełniać każdy z Wykonawców 

samodzielnie. 
5.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

5.9. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną 
dopuszczone do badania i oceny. 
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5.10. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną 
wykluczeni z postępowania. Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za 
odrzucone. 

5.11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, 
6) zawiera błędy w obliczaniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5.12. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną 
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU 
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

 
6.1. Oświadczenia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg. załącznika nr 2 do SIWZ), 

2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
(wg. załącznika nr 3 do SIWZ) dotyczące: 
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
• posiadania wiedzy i doświadczenia, 
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24  
ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5) ustawy Pzp należy złożyć: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
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(Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej (wg. załącznika nr 4 do SIWZ). 

6.4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został 
dokonany przez Zamawiającego należy złożyć: 
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających,  
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,  
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone – (wg. załącznika nr 6 do SIWZ – „Doświadczenie zawodowe”). 

2) Wykaz osób, 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 informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – (wg. załącznika nr 7 do SIWZ – „Potencjał 
kadrowy”). 

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień – (niezbędna treść oświadczenia jest zawarta w załączniku  
nr 7 do SIWZ – „Potencjał kadrowy”, Zamawiający nie wymaga składania 
odrębnego oświadczenia). 

6.5. Dowodami, o których mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1) są: 
1) Poświadczenie. 
2) Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ppkt. 1). 
6.6. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, 

wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 6.4 ppkt. 1), zostały wcześniej 
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
w pkt. 6.5. 

6.7. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 6.5 ppkt. 1), może 
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone  
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226,  
poz. 1817). 

6.8. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
odpowiednio w pkt. 6.4 ppkt. 1) oraz pkt. 6.5, budzą wątpliwości Zamawiającego lub 
gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało 
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub 
miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

6.9. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  
go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
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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, w którym zostanie określony: 
1) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
2) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6.10. W sytuacji o której mowa w pkt. 6.9 SIWZ, Zamawiający zaleca wykorzystanie 
formularza „Zobowiązanie innych podmiotów” stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 

6.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) Oświadczenie określone w pkt. 6.1 ppkt. 1) oraz dokumenty wymagane w pkt. 6.2 

i 6.3 winny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
2) Oświadczenie określone w pkt. 6.1 ppkt. 2), dokumenty wymagane w pkt. 6.4 oraz 

dokumenty o których mowa w pkt. 6.5 winny być złożone wspólnie przez 
Wykonawców. 

6.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

6.13. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.12 powinien być wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.14. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w pkt. 6.12, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio. 

6.15. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia 
takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być 
dołączone do oferty. 

3) W przypadku wyłonienia w postępowaniu, jako najkorzystniejszej oferty składanej 
wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający może przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyznaczonym 
terminie zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, 
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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6.16. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 
1) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny 
być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
te podmioty. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem  

na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w SIWZ.  
6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie  
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 

7) Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeśli znak ten jest nieczytelny, 
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony 
pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska 
podpisującego. 

8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

9) Zaleca się wykorzystanie przez Wykonawców załączonych wzorów dokumentów  
– załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,  
a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co 
do treści dokumentów. 

10) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub 
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

6.17. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  

z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela lub 

oznacza w wybrany przez siebie sposób. 
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy 

ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne  
z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego ofertę. 

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika 
z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
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wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  
w celu zachowania ich poufności. 

6) Następstwem stwierdzenia nieuprawnionego zastrzeżenia poufności części oferty 
przez Wykonawcę jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji,  
o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.  

6.18. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 

 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTOW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 
7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji: 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer 
faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem. 

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy 
kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. 

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer 
faksu Zamawiającego podany w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. 

5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przesłane faksem należy niezwłocznie 
potwierdzić pisemnie. 

6) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
7) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 
wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp. 

3) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego  
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku. 

4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 
ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania 
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źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego  
w części przewidzianej dla przetargów. 

7.3. Modyfikacja treści specyfikacji: 
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane 

zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 
terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają  
się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą 
wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie  
to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, 
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Informacja ta zostanie również zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych 
„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert na czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone 
w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. 

5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia 
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” 
Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej. 

7.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 
1) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,  
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. 

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

4) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
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– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

5) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
Pzp podlega odrzuceniu. 

6) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia wykonawcy. 

7) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 7.4 ppkt. 6) SIWZ 
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań,  
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na 
ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej 
konkurencji. 

8) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 
który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt. 7.4 w ppkt. 6) SIWZ oraz 
Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d. 

9) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie  
w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. 

10) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.5. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się  
z Wykonawcami są: 
1) Henryk Rozenbajgier – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji  

– tel. 81 880 18 15, 
2) Waldemar Strigl – Inspektor ds. Inwestycji i Przetargów – tel. 81 883 00 11, 
3) Joanna Dudkowska – Podinspektor ds. Inwestycji i Przetargów – tel. 81 883 00 

11. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN. 
8.2. W zależności od woli Wykonawcy 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 udzielonych 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 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego nr 59 1240 
5497 1111 0010 4906 8228 przed upływem terminu składania ofert, z adnotacją 
„Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.4.2013 – wadium”. 
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin 
uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium 
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będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu), którą należy dołączyć do 
oferty. 

8.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, 
razem z ofertą w osobnej kopercie. 

8.6. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winny 
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające 
do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze 
strony gwaranta / poręczyciela. 

8.7. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku podanych wyżej form zostanie 
odrzucona bez rozpatrywania. 

8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 
ustawy Pzp. 

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
8.14. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
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9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
10.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 
nr 1 do SIWZ. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, którym mowa w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. 

3) Stosowne pełnomocnictwa – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia. 

5) Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ. 

6) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik 
nr 3 do SIWZ. 

7) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca,  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informacja o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ. 

8) Wypełniony formularz kalkulacja ceny oferty sporządzony wg załączonego wzoru 
– załącznik nr 5 do SIWZ. 

9) Wypełniony formularz doświadczenie zawodowe sporządzony wg załączonego 
wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ. 

10) Wypełniony formularz potencjał kadrowy sporządzony wg załączonego wzoru  
– załącznik nr 7 do SIWZ. 

11) Dowód wniesienia wadium. 
12) Pozostałe dokumenty wymienione w dziale 6 niniejszej SIWZ. 

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

10.3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
10.6. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób 

trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
10.7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym 

postępowaniu znajduje się w punkcie 6. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie 
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz w celu wykazania braku do podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia” niniejszej SIWZ. 

10.8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
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nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę 
winny być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie  
1.2 niniejszej specyfikacji oraz opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy 
oraz oznaczone w sposób następujący: 

 
OFERTA NA PRZETARG: 

 
Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości  

w ramach projektu Mój Rynek”. 
 

„Nie otwierać przed przetargiem!” 
 
10.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
11.1. Oferty należy składać na adres lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Dęblin, 

ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, w sekretariacie do dnia 25.04.2013 r. do godz. 10:00. 
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
11.3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
11.4. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin,  

sala konferencyjna nr 1, dnia 25.04.2013 r. o godz. 10:30. 
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 
11.7. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa oraz 

adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

12.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

12.3. Cena całej oferty winna wynikać z załączonego do oferty formularza „Kalkulacja ceny 
oferty” sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ i winna obejmować: 
1) koszt wykonania robót, w tym: urządzenia, materiały, sprzęt, robociznę, 

uwzględniającą wykonanie wszystkich robót budowlanych, wynikających  
z dokumentacji projektowej, STWiOR i SIWZ, 

2) narzuty i dodatki dla Wykonawcy, 
3) koszt obowiązków kierownika budowy, kierowników robót, koszt transportu, 

montażu i dostaw, 
4) sporządzenie planu „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, 
5) organizację i koszty zaplecza budowy, 
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6) opłaty za energię elektryczną terenu budowy i zaplecza budowy oraz inne 
niezbędne media, 

7) koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych, 
8) koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
10) koszty obsługi geodezyjnej zadania, w tym sporządzenie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, 
11) opłacenie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, 

telekomunikacja, zakład gazowniczy, itp.), 
12) opłaty, w szczególności ewentualne opłaty środowiskowe za składowanie gruzu, 

ziemi i innych materiałów, 
13) ubezpieczenie terenu budowy, 
14) inne koszty (o ile występują) nie wymienione wyżej a ponoszone przez 

Wykonawcę. 
15) naliczony podatek VAT. 

12.4. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 
12.5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
 
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY 

 
13.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli: 
1) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 
5) wniesiono poprawnie wadium. 

 
13.2. Kryteria oceny ofert. 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 100 % 

13.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: 
 

��������� = 	
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�����	���������	�����
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��	�����
	�	100	��� 

13.4. Wynik. 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą 
ilość punktów. 

13.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
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14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
14.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 
zawiadomi 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. 

14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający  
na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi  
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

14.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
14.5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w pkt. 14.6 ppkt. 1), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
w swojej siedzibie. 

14.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Zamawiający zawrze umowę w sprawie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
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ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, 
jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, albo żadna oferta nie została odrzucona 
oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Miejsce i termin podpisania umowy 
zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

14.10. 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 Pzp. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 
15.1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako 
najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej 
brutto przedstawionej przez Wykonawcę. 

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 
Następujących formach: 
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr 59 1240 5497 1111 0010 

4906 8228 z adnotacją „Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego  
nr RMI.271.4.2013 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem 
pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w 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 2007 r. nr 42, poz. 275). 

15.3. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 
15.4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania 
umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 

15.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może w uzgodnieniu  
z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

15.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka z dopuszczalnych form. 

15.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem 
umowy. 

15.8. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
tj. od daty podpisania protokołu odbioru robót. 
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15.9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 
wynoszącą 30% wartości zabezpieczenia. 

15.10. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej specyfikacji, jest zwracana nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 
16.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych  
w ofercie. 

16.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji. 
16.3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w następujących okolicznościach: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy  

w przypadku: 
a) urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej 

zmianie, 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
c) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie 
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 
pod warunkiem zamiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co 
najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 
stanowiły podstawę wyboru oferty oraz pod warunkiem nie zwiększania ceny, 

d) Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany personelu kierującego 
budową w następujących przypadkach: 
• śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego 

pełnienie funkcji, 
• nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 

e) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu kierującego 
budową jeśli uzna, że nie spełnia on w sposób należyty obowiązków 
wynikających z umowy, 

f) w przypadku zmiany określonej w pkt. d) i e) nowa osoba będzie posiadała 
uprawnienia w nie mniejszym zakresie niż osoba wskazana w ofercie, 

g) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu 
powierzonych robót, jak również zmianę Podwykonawcy, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy. 

2) Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót  
w przypadku: 
a) zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego, 
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 
c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek 
lub zmian w projekcie, 

d) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane  
– zmiana w rozwiązaniach projektowych – jeżeli są one uzasadnione 
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koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  
lub usprawnienia procesu budowy, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
f) zaistnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej 

niezinwentaryzowanej geodezyjnie, 
g) zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, 
h) zlecenia Wykonawcy lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych 

mających wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, 
i) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 
j) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, 
k) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego 

upoważnione. 
3) Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas 

opóźnienia spowodowanego wymienionymi w pkt. 2) okolicznościami. 
4) Wykonawca może wnioskować o zmianę harmonogramu rzeczowo  

– finansowego, w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na 
przebieg i tempo wykonywanych robót w stosunku do pierwotnie zakładanych. 

5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

16.4. Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

16.5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy jest podpisanie 
sporządzonego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny 
zmiany. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego 
umowę. 

16.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

stronami, 
3) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ. 

 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
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17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne  
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

17.7. 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 wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

17.9. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
17.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
17.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 
17.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie  

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.13. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198 ustawy 
Pzp. 

 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
18.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert 

od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

18.2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,  
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych 

dokumentów, 
3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione 

zostaną dokumenty,  
4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz  

w czasie godzin jego urzędowania, 
5) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę  

0,30 zł. 
18.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników 

pocztą, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn 
technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający 



 
 

 

 
 

Strona 25 z 25 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one 
udostępnione. 

18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacją zastosowanie mają przepisy 
ustawy Pzp oraz Kodeks cywilny. 

18.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
19. ZAŁĄCZNIKI 
 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy. 
2) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
4) Wzór informacji o powiązaniach kapitałowych. 
5) Formularz kalkulacja ceny oferty. 
6) Formularz doświadczenie zawodowe. 
7) Formularz potencjał kadrowy. 
8) Formularz zobowiązanie innych podmiotów. 
9) Projekt budowlany. 
10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
11) Przedmiar robót. 
12) Wzór umowy. 
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