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Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 
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Przedmiot zamówienia: 

 

„Modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia 

w miejscowości Stobrawa – ul. Buczka ” 

 

 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV 

45 23 30 00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania  

oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg 

45 11 10 00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 23 14 00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45 31 61 10-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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Popielów, dn. 11.02.2009 r.          
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Popielów reprezentowana przez Wójt Gminy Popielów 

 

Adres: 

Urząd Gminy w Popielowie 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

 

tel. 0 77 427 58 22 

fax 0 77 427 58 38 

strona internetowa: www.popielow.pl 

e-mail: ug@popielow.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą” oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia 

w miejscowości Stobrawa – ul. Buczka. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na 

przebudowie nawierzchni ulicy i wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 965,36 m, 

przebudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 457 oraz modernizacji odcinka kablowej 

sieci oświetleniowej z zastosowaniem słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż planowanej do 

przebudowy ul. Buczka. Na całej długości drogi  projektuje się nawierzchnię z betonu 

asfaltowego gr. 5 cm o szerokości 3,0 – 3,5 m o spadku poprzecznym 2%. Projektuje się 3 

mijanki o szerokości 5,0 m.  Przewidziano również ścinkę pobocza w miejscach zawyżeń. 

Zostanie również wykonane pobocze z tłucznia gr. 10 cm o szerokości 70 cm od krawędzi 

jezdni na całej długości odcinka o spadku poprzecznym 6%. Na długości wału 

przeciwpowodziowego pobocze po stronie wału będzie poszerzone do 1,0 m. Z uwagi na 

występowanie piasków o nośności G1 nie zachodzi potrzeba projektowania warstwy 

odsączającej.  

Droga zgodnie z projektem nie może naruszać prawa własności nieruchomości przyległych. 

Projektuje się konstrukcje nawierzchni dróg i mijanek wg następujących parametrów: 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gr. 5 cm, 

-  podbudowa z kruszywa drogowego o uziarnieniu ciągłym 0 - 31,5 mm gr. 15 cm o w noś. 

nie mniejszym niż 80% i zagęszczeniu Is > 1,0  

-  podbudowa z kruszywa drogowego o uziarnieniu ciągłym 0 - 63 mm gr. 15 cm o w noś. nie 

mniejszym niż 80% i zagęszczeniu Is > 1,0 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

- opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po 

ukończeniu robót, 

- wykonania kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- oznakowania przebudowanego odcinka drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu 

http://www.popielow.pl/
mailto:ug@popielow.pl
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Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji 

projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45 23 30 00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 

nawierzchni autostrad i dróg 

45 11 10 00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 23 14 00-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45 31 61 10-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2009 r. 

 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

5.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, tj.: 

5.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. 

- wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej 

z przedmiotem zamówienia, 

- nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne 

i społeczne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

wykonania decyzji właściwego organu;  

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione 

dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.  

5.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

- wykonali, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie roboty budowlane 

o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty polegającej 

na modernizacji drogi.  

W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.    

5.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, tj.: 

- posiadają polisę, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę min. 50 000,00 zł. 

5.1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych. 

 

5.2 Spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 

z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach określonych w pkt 6 specyfikacji. 

5.3 Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione 

warunki Wykonawca spełnia. 

5.4 Wykonawca, który nie spełnia każdego z ww warunków zostanie wykluczony 

z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 



ZP – 341/01/09  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

-4- 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1 Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców 

złożenia łącznie z formularzem ofertowym poniższych załączników i oświadczeń: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

3. udokumentowania wykonania, w ciągu ostatnich pięciu lat, co najmniej dwóch robót 

budowlanych o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem, tzn. roboty 

polegającej na modernizacji drogi, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.  

4. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę minimum 50 000,00 zł 

 

6.2 Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 

a) wypełnionego formularza ofertowego  

b) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – wg 

druku Zamawiającego; 

c) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 

Pełnomocnik) 

d) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 

wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie 

dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

e) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

f) kosztorysu ofertowego 

g) dowodu wpłaty wadium 

 

6.3 Oferta wspólna (konsorcjum): 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zobowiązani są wówczas 

do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców 

ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy 

sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

6.4 Podwykonawcy 

Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy wskazania nazwy podwykonawcy, rodzaju powierzonej części zamówienia, 

oraz podania wartości powierzonych części zamówienia  
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Zlecenie przez Wykonawców części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych – 

(jeżeli dotyczy). 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7.3. Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują w formie pisemnej bądź faksem (dokumenty przekazane za 

pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie) 

7.4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Lis. 
7.5. Każdy Wykonawca może zwrócić  się  do Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 

udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 

Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.  

7.6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszcza na stronie 

internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

8.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 

8.2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 

ustawy. 

8.3 Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki Oddział Popielów Nr 90 8895 0006 

2000 0005 1044 0006, za termin wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego. Wykonawca dołączał do oferty kserokopię wpłaty 

wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy 

wpisać „Wadium – Budowa drogi, ul. Buczka”  

8.4 Wadium wniesione w innej formie, niż pieniądzu, należy umieścić w zamkniętym 

nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym „Wadium – Budowa drogi, ul. Buczka” i 

dołączyć do oferty.  

8.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.2 muszą zachować ważność przez cały okres 

związania ofertą. 

8.6 Wykonawca, którego oferta, nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 

8.7 Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy.  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.2. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. 

9.3. Zamawiający może, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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9.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 

10.2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner 

w konsorcjum. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty 

z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

10.3. Ofertę (formularz ofertowy wraz z załącznikami) należy przygotować w języku 

polskim w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; 

10.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy 

dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

przez notariusza. 

10.5 Wszystkie kartki oferty powinny być zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione 

do występowania w imieniu oferenta. 

10.6 Oświadczenia i dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonej, na każdej zapisanej stronie, „za zgodność z oryginałem”: 

przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego 

Wykonawcy. 

10.7 Zaleca się, aby każda strona oferty wraz załącznikami była ponumerowana  i by była 

spięta w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10.8 Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

10.9 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako 

jednoznaczna zgoda na wyłączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 

dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 

 Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, 

tj.: nazwy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania 

zamówienia. 

 Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z 

oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” albo spięte (zszyte) oddzielnie od 

pozostałych, jawnych elementów oferty. 

10.10 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym 

opakowaniu, posiadającym: 

- nazwę i adres  Zamawiającego 

- nazwę i adres Wykonawcy 

- oraz zapis 

„Modernizacja drogi gminnej wraz z modernizacją oświetlenia 

 w miejscowości Stobrawa – ul. Buczka” 

Nie otwierać przed 04.03.2009 r. przed godziną 10:00 
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10.11 Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty. 

10.12 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty określone w §2 Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) 

10.13 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Popielowie, 

ul. Opolska 13, 46 – 090 Popielów, Kancelaria Wójta I piętro do dnia 04.03.2009 r. 

do godziny 9
45

.  

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcy, bez ich otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 

11.3. Wykonawca może przesłać ofertę pocztą na adres Zamawiającego, przy czym za datę 

wpływu oferty uznaję się datę otrzymania oferty. 

11.4. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 

04.03.2009 r. o godzinie 10
00

 do Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 

Popielów, Sala konferencyjno – szkoleniowa (pok. nr 26) I piętro . 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie i szczegółowo 

zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz załączonym 

przedmiarem robót 

12.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cenę za wykonanie zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem należy przedstawić na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

12.3. Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. W związku 

z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie 

w terenie warunków wykonania zamówienia. 

12.4. Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Podanie ceny w inny 

sposób spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie wartości zamówienia określone przez 

Wykonawcę muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglenia. 

12.5. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Wybierając najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

 cena brutto oferty – 100% 
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Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

  Najniższa cena spośród oferowanych 

PKT  = ---------------------------------------------- *100 pkt  

  Cena oferty badanej 

 

PKT – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej ofert dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), 

siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację.  

Zamawiający zawrze umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego w terminie  nie krótszym  niż  

7 dni  od dnia  przekazania  zawiadomienia o wyborze  oferty, nie później niż przed  upływem 

terminu  związania  ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 

również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom 

informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi 

zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

15.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto). 

15.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 

ustawy. 

15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego. 

15.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

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, 
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ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA TAKICH WARUNKACH 

 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

siwz. 

 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

(w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.  

 zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, 

 zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych, 

 w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla zamawiającego (np. gdy obniży 

to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji), 

 w przypadku wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków 

pogodowych, uniemożliwiających  prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

technicznymi określonymi w SIWZ oraz STWiORB  Zamawiający może zmienić 

termin realizacji umowy, 

 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót  

 podstawowych w ustalonym terminie realizacji umowy Zamawiający może zmienić 

termin realizacji umowy oraz zwiększyć wartość zadania o roboty dodatkowe. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy, zgodnie z działem VI Środki Ochrony Prawnej 

ustawy.   

 

18. INFORMACJE DODATKOWE        

18.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 

18.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

18.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy 

18.4 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną 

18.5 Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonanie usługi prowadzone 

będzie w złotych polskich (PLN) 

18.6 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

18.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 

19.  ZAŁĄCZNIKI           

19.1 Formularz ofertowy 

19.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

19.3 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych  

19.4 Projekt umowy 

19.5 Projekt wykonawczy  

19.6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

19.7 Przedmiar robót 

 

 
Przygotował: AL 


