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I. Informacja o postępowaniu 

a)  Zamawiający:  
 
Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 

 
b) Nazwa zamówienia: 

 

 

"Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. 

Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"  

 
3.   Jednostka realizująca zadanie: 
         

Urząd Miejski w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 

 strona internetowa: www.sosnicowice.i-gmina.pl 
 e-mail: um@sosnicowice.pl 

       tel +48 32/238 71 91 fax +48 32/238 75 50 
 
4. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych, na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach: (www.sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi) i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 

 II. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 

 III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Lokalizacja zadania: 44-153 Sośnicowice: teren gminy Sośnicowice – drogi gminne. 

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej  
nr 2991s ul. Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną.  

3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

     45 233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

4.  Opis przedmiotu zamówienia: 

"Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. 

Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"  

Przedmiotem zamówienia jest budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 

nr 2991S ulicy Łabędzkiej w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną, obejmująca 

zgodnie z umową budowę chodnika o szerokości min. 2,00m i długości min. 30,00m,  

z uwzględnieniem zjazdów do posesji - gruntów przyległych. 

Ze względu na zakres inwestycji konieczne będzie wyremontowanie - odtworzenie - 

przepustu pod zjazdem d=500mm, przepustu pod peronem d=500mm oraz pod drogę 
powiatową wylotu przepustu d=1000mm w celu zachowania ich funkcji.  

5.  Wymagany okres gwarancji. 
     Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji: na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia  

     końcowego odbioru robót. 
     Wykonawca zobowiąże się do usunięcia wad i usterek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni. 

http://www.sosnicowice.i-gmina.pl/
mailto:um@sosnicowice.pl
http://www.sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
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  IV. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. Zamówienia uzupełniające 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

  VI. Oferty wariantowe 

     Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia maksymalnego terminu usunięcia wad do 14 dni. 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

prace licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

Rozliczenie przedmiotu umowy i płatności za roboty 

Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturą końcową. Podstawą wystawienia 

faktur będzie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego protokół  końcowego odbioru robót.  

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego i odebranego 

zakresu robót z uwzględnieniem postanowień dotyczących procedur odbioru zapisanych w 

umowie.  

Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty ich wpływu do Zamawiającego wraz 

z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w 

ofercie. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Podwykonawstwo 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.  

 

Zamówienia częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 
VII. Termin realizacji zamówienia:     

1. do dnia: 
a) 30.09.2016r. 
b) 14.10.2016r. 
c) 28.10.2016r.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia w formie aneksu  
do umowy w przypadku zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, w wyniku których 
Wykonawca nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych oraz w wyniku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

2. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych    
    warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Wykonawca dysponuje osobą/mi/, która 

będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów  

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
a w szczególności: 

      1). Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których  wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, to znaczy wykonali 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, co najmniej dwa zamówienia, którego przedmiotem były  
budowa lub remont dróg lub chodników o wartości 100 000 zł każdy, tj. minimum dwa zamówienia, 

robót o porównywalnym charakterze i zakresie zamówienia. 
W przypadku podmiotów działających wspólnie wiedza i doświadczenie podlegają sumowaniu.  

      2).  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia.  

3).  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: 

 kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia drogowe. 
   W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają  
   sumowaniu. 

4).  Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na   
  prawidłowe wykonanie zamówienia.  

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp. 

4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń  
i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX., na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość 
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji 
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, 
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
natomiast warunki określone w pkt. 1  mogą spełniać łącznie. 

7. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki wymienione 
powyżej. 

 IX. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 

1.  Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1).   oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, 
2).   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności  
       odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  
       zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  
       wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami  
       o treści ZAŁĄCZNIKA NR  5 do SIWZ, 
3) oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
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  4)   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz i dowody 
potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone 
należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku w zakresie 
wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej. 

2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.4)  niniejszego rozdziału są: 
a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.a), 
c) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.a). 
4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane podane w 

ZAŁĄCZNIKU NR 4 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału. 

5. Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, może polegać 
na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  
Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:   
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,   
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,   
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

6. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  
     ustawy pzp: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ, 

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

 

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 

 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    
    przedkłada: 

 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, 

lub:  

 dokument zawierający 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, jeżeli w kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
nie wydaje się powyższych dokumentów. 

8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ. 
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9.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem: 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) 
do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 
Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza, 

 pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać     
        pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  
        o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 

UWAGA!  
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez Zamawiającego, spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Ustawy pzp. 
10. Wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji. 
11. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych   
      dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
      w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
UWAGA!  
W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych Zamawiający będzie 
stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu 
reprezentacji. 
 
UWAGA!  
Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać 
na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
      oświadczeń i dokumentów   

1.  Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski,  
     zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2.  Składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

"Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. 

Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"  

3.  Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje  
     nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej   
     specyfikacji. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
1. w zakresie merytorycznym: 

Pan Arnold Sosna, 
tel +48 32 238 71 91 wew. 328, fax +48 32 238 75 50, mail: um@sosnicowice.pl 
godziny urzędowania: w godzinach od 8.00 do 15.00. 

2. w zakresie procedur zamówień publicznych: 
Pan Leszek Kołodziej,  
tel +48 32 238 71 91 wew. 307, fax +48 32 238 75 50, 
godziny urzędowania: w godzinach od 8.00 do 15.00. 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XIII. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 



"Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. 

Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"  

 

 Przetarg nieograniczony ZP-7/2016:     SIWZ 

  

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.  Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej  
     specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią  
     załączniki do oferty. 
2.  Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone  
     do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 
3.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
4.  Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia  
     poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.  Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty  
     związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi  
     wyłącznie Wykonawca, 
6.  Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 
7.  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem  
     otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 
 

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

   
"Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S ul. 

Łabędzka w Kozłowie w rejonie skrzyżowania z ul. Polną"  

Nie otwierać przed 23.06.2016 r. godz. 11:00 " 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.  Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2016r. godz. 10:30   w sekretariacie Urzędu Miejskiego  

     w Sośnicowicach, ul. Rynek 19. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu  
     do siedziby Zamawiającego. 
2.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.06.2016r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

     w Sośnicowicach, ul. Rynek 17. 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

 1.  Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1. 

2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji, 
3. Obliczona przez Wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie  

i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, 
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane 
informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje wymagania i warunki podane w niniejszej  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
      i odbioru robót, opisu robót w przedmiarze oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca może załączyć do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą  
     na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. 
6. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji  
     nie  będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty. 
7.  Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy  
      z zastrzeżeniem  art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 
8.   Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT. 
9.  W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający  
      doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
      z obowiązującymi  przepisami na terytorium RP. 

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  
     Zamawiającym a Wykonawcą 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
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XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem  
       znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz  
      w następujący sposób będzie oceniać oferty: 
       kryteria: CENA = 90 % 

 

nazwa sposób liczenia wg wzoru 

cena Ca=(Cmin/Cof) x90 pkt 

 W kryterium cena © najwyższą liczbę punktów – 90 pkt – otrzyma oferta zawierająca 
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
       
      cena oferty najtańszej 
C= -------------------------------- x 90 pkt 
      cena oferty ocenianej 
 

 W kryterium termin wykonania (T) oferta uzyska następujące liczby punktów w zależności od 
zaproponowanego okresu wykonania projektu gdzie: 
1. Termin wykonania: 
a) do 13.09.2016r. – 10 pkt 
b) do 14.10.2016r. –   5 pkt 
c) do 28.10.2016r. –   0 pkt 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 
niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną według poniższego wzoru: 
         
                            S = C + T 
gdzie: 
S – suma punktów uzyskana przez wykonawcę w dwóch kryteriach oceny ofert; 
C – ilość punktów uzyskana przez wykonawcę w kryterium Ceny 
 
  Cmin - najniższa cena 
     Cof - cena badanej oferty 
     Ca - liczba punktów w kryterium  
 
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców  
     w zakresie powyższego kryterium. 
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.  
     Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 
4.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp  
      i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. 
 
UWAGA!  
Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch 
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 
1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   
    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1.  Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach  
     określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 8. 
2.  Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2  
     ustawy pzp. 
3.  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako       
     najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie Zamawiającego - nie później niż dzień przed  
     terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy   
     podmiotów działających wspólnie. 
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4.  W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy 
     złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone  
     przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 1.   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 8 

XXII. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a)  konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu: 
   - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 
   - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie   
     mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
   - decyzji organu Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, 
   - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności  
      wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

- wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

b) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Zamawiający 
rezygnuje, 

c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: 
 -  zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek  
    Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby  
    posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych  
    Warunków Zamówienia, 
-  zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

d) wprowadzenie lub zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub 
zmiana podwykonawcy  przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy. 

2. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 
   -  złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego uprzedniego, umotywowanego wniosku na piśmie, 
   -  zgodnego oświadczenia Stron umowy. 

XXIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie  
          zamówienia 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy 
pzp. 

XXIV. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1.,  
2. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. 
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XXV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu 

 

Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za 
wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie  
z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. 
 

 
XXVI.  Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z 

uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu 

 
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich 
dostaw i usług o wartości nie większej niż 50 000 zł. 
 
 
XXVII. Załączniki do SIWZ 

 
1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,  
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych,  
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  
7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej, 
8. ZAŁĄCZNIK NR 8 -  wzór umowy. 
 

 


