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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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

 

 

 

Sprawa nr ITR.ZP.271.03.2011.MK 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów,  

- Zadanie nr I, II, III, IV” 

 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV 

 

45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające 

45.24.64.00-7 – Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

    Zatwierdzam:  

 
Popielów, dn. 26.04.2011r.          
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Gmina Popielów reprezentowana przez Wójta 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 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 

Urząd Gminy Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.popielow.pl/
mailto:ug@popielow.pl
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. 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. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr …… poz. …… z dnia _ _ . _ _ . _ _ _ _r. 

 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.popielow.pl  

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

  

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Zadanie obejmuje konserwację rowów melioracyjnych o szerokości dna do 1,5 m., 

głębokości do 1,5 m., z namułem do 0,4 m wraz z oczyszczeniem pasów szer. 0,5 m. Długość rowów 

objęta konserwacją jest zależne od jednego z czterech zadań i wynoszą: 

Zadanie I – 48 km 

Zadanie II – 55 km 

Zadanie III – 58 km 

Zadanie IV – 51 km  

Oczyszczenie rowu polega na ręcznym wydobyciu namułu z odłożeniem na pobocze lub 

uszkodzonych skarpach, rozplantowanie lub ubicie na poboczu lub na skarpie, formowanie i wyrównanie 

zasypanych skarp, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu tj. dna, skarpy oraz pobocza 0,5m od 

krawędzi skarpy. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodnie z określonymi w zleceniu 

parametrami. 

W zadaniu uwzględnić również należy: 

 Hakowanie polegające na usunięciu z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych 

zanieczyszczeń, umożliwiając swobodny spływ wody z rowu. 

 Koszenie polegające na usunięciu roślinności miękkiej (trawy i chwasty wszelkiego rodzaju) z 

powierzchni rowu określonej w zleceniu w hektarach  

 Wykrzaczanie polegające na usunięciu roślinności twardej tj. krzaków, podrostu, pełne 

udrożnienie rowów, usuwanie pni i drzew rosnących w rowach 

 Udrożnienie przepustów wzdłuż ciągów rowów 

 Udrożnienie części zarurowanych rowów 

 

Odpady które ze względów technologicznych nie mogą zostać zagospodarowane bezpośrednio przy 

konserwowanych rowach należy zdeponować na składowisku odpadów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu dokładnego 

oszacowania wartości zamówienia. 

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Oznaczenie, długości oraz 

lokalizacje na mapie poszczególnych rowów będących przedmiotem zamówienia zawierają: 

Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ 

 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zadanie nr. I – 48 km 

http://www.bip.popielow.pl/
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 Stare Siołkowice   – 23 km 

 Nowe Siołkowice   –   8 km 

 Lubienia    – 10 km 

 Popielowska Kolonia  –   7 km   

 

Zadanie nr. II – 55 km  

 Popielów    – 40 km 

 Kurznie    – 15 km   

 

Zadanie nr. III – 58 km  

 Karłowice    – 38 km 

 Kuźnica Katowska   – 20 km 

 

Zadanie nr. IV – 51 km  

 Stobrawa    – 20 km 

 Rybna     – 18 km 

 Stare Kolnie    – 13 km       

 

 Oznaczenie, długości oraz lokalizacje na mapie poszczególnych rowów będących przedmiotem 

zamówienia zawierają: Załącznik Nr 7   do niniejszej SIWZ oraz Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ 

 

Rozdział 4. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2011r  

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 

 

Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić część robót podwykonawcom, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy wskazania rodzaju powierzonej części zamówienia, oraz podania wartości 

powierzonych części zamówienia  

Zlecenie przez Wykonawców części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 

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

 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich 

dokumentów; 
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3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może 

przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić 

uwagę w szczególności na następujące wymagania: 

a) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oferta, 

 wykaz wykonanych prac (Załącznik Nr 4 do SIWZ), 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 

b) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do 

SIWZ),  

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

 odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 2 ppkt 2,  

 zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 3, 

 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 4, 

 dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie 

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 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).  

 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [ PLN ].  

Rozdział 10.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane 

zamówienia. 

Wykonawca musi się wykazać zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem jednej usługi polegającej 

na konsekracji rowu melioracyjnego o dł. min 20 km.  

 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Weryfikacja tego warunku dokonana będzie na podstawie przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

posiadanie polisy ubezpieczeniowej 

 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 

PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 

nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 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.  

 

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w 

niniejszym postępowaniu 

 

1. W celu wykazania braku podstawa do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
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wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem 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 wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

Rozdziale 10 pkt 1 siwz, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i  

dokumenty: 

 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Załącznik Nr 2 do niniejszej 

SIWZ. 

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ;Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 

3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

 

3. Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika  Nr 1 do niniejszej SIWZ 

b) pełnomocnictwa do podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) 

c) 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, 

d) wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 

 

Nie dotyczy. 

 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 
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2. 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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 

Rozdział 14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby 

uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie  

 pisemnej,  

 faksem (nr 77 427 58 38 )  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania  

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We 

wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 

4) znak postępowania – ITR.ZP.271.03.2011.MK 

4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 

13, 46 – 090 Popielów pok. nr 12 w godzinach urzędowania Zamawiającego  

5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

chyba, 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. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.popielow.pl oraz niezwłocznie przekazana 

wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego. 

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie do-

datkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 

8. Dokonując rejestracji należy podać: 

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

http://www.bip.popielow.pl/
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2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

niniejszego postępowania, 

4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, faksem), 

5) znak postępowania – ITR.ZP.271.03.2011.MK 

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

 Pan Mateusz Macioszek  tel. 77 427 58 51 , fax 77 427 58 38 

 

Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Urząd Gminy Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

 

OFERTA NA WYKONANIE  

„Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

przed godz.11:00 dn. 05.05.2011r.  

2. Podpisy: 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym 

zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji 

działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 

osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,  

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku 

podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 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 2009r., Nr 226, poz. 

1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
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1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca 

się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich 

odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) 

były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 

kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa 

może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji  

7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ 

oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

8. Zwrot oferty. 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, 

Kancelaria Wójta I piętro, w terminie do dnia 05.05.2011r. godz. 10:45  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, Sala konferencyjno – 

szkoleniowa (pok. nr 26) I piętro dnia 05.05.2011 roku, godz. 11:00 Wykonawcy mogą być 

obecni przy otwieraniu ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i 

warunki płatności zawartych w ofertach.  



ITR.ZP.271.03.2011.MK  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

11 
 

6. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 

przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 

 

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny 

 

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). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, pozwolenia, zaświadczenia, nieprzewidziane 

warunki nie opisane w SIWZ. 

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

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

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

Rozdział 18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 


 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony 

w art. 94 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 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.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o. Popielów 

Nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 

z podaniem tytułu:  

„Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego na terenie Gminy Popielów” 

 

nr sprawy ITR.ZP.271.03.2011.MK”. 

 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 

zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy  Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy według poniższych zasad: 

a. Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do 

przedstawienia argumentów uzasadniających zmianę.  

b. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz 

wprowadzenia do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

c.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,  

2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,  

3) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. 

d. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli 

przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

 

 



ITR.ZP.271.03.2011.MK  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

13 
 

Rozdział 22. Inne informacje 

 

Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też 

postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  

 

Rozdział 24.  Załączniki do SIWZ 

 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy,  

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

 postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

 publicznych, 

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót, 

Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy. 

Załącznik Nr 6 Specyfikacja techniczna 

Załącznik Nr 7 Wykaz rowów z podziałem na miejscowości 

Załącznik Nr 8 Mapy sytuacyjne rowów z opisem 

 


