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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
oznaczenia sprawy: postępowanie nr ZP/12/2016 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku,  

Nr 113, poz. 759, tekst jednolity ze zm.) 

Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy, 

należy przez to rozmieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. 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), 

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 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), 

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 

1795), 

e) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – jeżeli 

przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

 

 

1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44 – 153 Sośnicowice 

Tel.: 032 238 71 91 

Fax: 032 238 75 50 czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30  

                                 oraz w piątek do 14.00 

Adres strony internetowej: www.sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi 

 

 

1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony  

 

1.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

        KOD CPV: 45233140-2 

 

        NAZWA ZADANIA ZAMÓWIENIA: 

       „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap III".    

 

Zakres budowy 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem: budowę  jednostronnego chodnika  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap III. 

Budowa chodnika na odcinku od km 32+833,16 do km 33+174,14 po stronie południowej  

tj. na długości 340,98 mb, zabudowa barier ochronnych dla ruchu pieszego na odcinku  

od 32+563,56 do 32+668,56 oraz wykonanie połączenia studni drenarskiej ze studnią 

kanalizacji deszczowej w km 32+462,02. 

http://www.rybnik.pl/
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1. Stan istniejący. 
Odcinek drogi wojewódzkiej 919 wzdłuż którego planowane jest wykonanie nowego 

chodnika znajduje się w obszarze zabudowanym w miejscowości Sośnicowice,  

w zakresie od km 32+833,16 do km 33+174,14. Na przedmiotowym odcinku droga ma 

obecnie przekrój drogowy 1x2, o szerokości średniej około 6,5m, a ruch pieszy odbywa się 

nieutwardzonymi poboczami gruntowymi. Stan nawierzchni jest zadowalający. 

Odwodnienie realizowane jest przez istniejące spadki podłużne i  poprzeczne do rowów 

drogowych. Sieć uzbrojenia podziemnego stanowią kablowa sieć teletechniczna i sieć 

wodociągowa, sieć uzbrojenia napowietrznego stanowią linie elektroenergetyczne i linie 

teletechniczne. 

2. Stan projektowanych robót. 

W ramach robót drogowych na zadaniu do wykonania są: roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe istniejących wjazdów do posesji, budowa chodnika, roboty wykończeniowe 

polegające na plantowaniu i obsianiu skarp.  

Wykonać należy także odcinek kanalizacji.  

A.  W ramach konstrukcji chodników drogi DW 919 zaprojektowano: 

 8 cm kostka betonowa koloru szarego (Behaton) 

 3 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 

 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 

 Podłoże gruntowe doprowadzone do G-1 

 

  B. Dla  odtworzenia istniejących wjazdów do posesji: 

 8 cm kostka betonowa koloru czerwonego (Behaton) 

 3 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 

 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 

 Podłoże gruntowe doprowadzone do G-1 

 

C. Przewiduje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej częściowo w śladzie 

istniejącego rowu, częściowo pod projektowanym chodnikiem (w poboczu) składającej się 

z kolektora kd Ø 500 klasy S ze ścianką litą i wydłużonym kielichem na podsypce 

piaskowej, oraz włączonych do niego za pośrednictwem przykanalików  Ø200 wpustów 

krawężnikowo – jezdniowych.   

 

D. Przewiduje się budowę drenażu typu francuskiego odcinającego napływ wód od strony 

posesji prywatnych zabudowany będzie na głębokości ok. 1 m o szerokości 0,40 m 

wyposażony w rurkę częściowo sączącą D120 wraz z odwodnieniem powierzchniowym 

prefabrykowanym. 

 

E. Nawierzchnia chodnika i wjazdów. 

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych należy uzyskać na dnie koryta nośność podłoża 

wrażoną wtórnym modułem odkształcenia na poziomie E2=45 MPa. W miejscach gdzie 

moduł ten będzie niższy należy miejscowo wzmacniać podłoże warstwą 10 cm gruntu 

rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,50 MPa. 
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Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych należy uzyskać na dnie koryta nośność podłoża 

wrażoną wtórnym modułem odkształcenia na poziomie E2=45 MPa. W miejscach gdzie 

moduł ten będzie niższy należy miejscowo wzmacniać podłoże warstwą 10 cm gruntu 

rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oRm=2,50 MPa. 

Wtórny moduł odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

zarówno dla chodnika powinien wynosić E2>80 MPa, zaś dla wjazdów na posesje 

E2>100 MPa, zgęszczenie można uznać za prawidłowe jeśli spełniony zostanie 

warunek E2/E1< 2,2. 

  

F. Regulacja krawędzi jezdni ulicy Raciborskiej. 

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych należy uzyskać na dnie koryta nośność podłoża 

wrażoną wtórnym modułem odkształcenia na poziomie E2=120 MPa. W miejscach gdzie 

moduł ten będzie niższy należy miejscowo wzmacniać podłoże warstwą 10 cm gruntu 

rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oRm=2,50 MPa. 

 

G. Wykonawca winien przyjąć jakąś ilość stabilizacji na przedmiotowym odcinku – albo 

przyjąć na taką ewentualność jakąś rezerwę kosztową na roboty dodatkowe, która będzie 

mogła ująć ewentualne zwiększenie kosztów w związku z wykonanym remontem 

nawierzchni ulicy Raciborskiej (wyniesienie 4-7 cm). 

 

H. Oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania  

z ulicą Zieloną nie będzie wykonywane. 

3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w formie elektronicznej  

w załącznikach do niniejszej SIWZ: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) specyfikacji technicznej, 

c) przedmiarze robót, 

d) istotnych postanowieniach umowy. 

 

 

 

1.4  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

        Termin wykonania zamówienia: 15.11.2016r. 
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1.5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     

      DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

 Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w celu potwierdzenia tego warunku oferent złoży 

oświadczenie według wzoru określonym w załączniku nr 3 SIWZ. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

Wykonawca wykaże, ze wykonał minimum 2 roboty budowlane polegającą na: wykonaniu 

chodnika ulicznego wraz z kanalizacją deszczową i przezbrojeniem linii energetycznej o 

wartości minimum 500 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 

podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty 

potwierdzające, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończona. W celu potwierdzenia tego warunku oferent złoży oświadczenie 

według wzoru określonym w załączniku nr 5 SIWZ. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Nie dotyczy: 

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 3 osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, tj.: 

a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania  

    robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej będącą  

    członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania  

     robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, 

c) ) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania  

      robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

      cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W celu potwierdzenia tego warunku oferent złoży oświadczenie według wzoru określonym w 

załączniku nr 6  i 7 SIWZ. 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej  

i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  

nie mniejszą niż 500 000,00 zł. 

 Nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw 

do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, W celu potwierdzenia tego warunku oferent 

złoży oświadczenie według wzoru określonym w załączniku nr 8 SIWZ. 

 

OCENA SPEŁNIENIA Wyżej wymienionych WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

BĘDZIE DOKONYWANA METODĄ ZEROJEDYNKOWĄ  

WG FORMUŁY SPEŁNIA- NIE SPEŁNIA. 
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1.6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

      WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

      UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć 

następujące dokumenty lub oświadczenia: 

 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ustawy: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  

     ust. 1 ustawy, załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  

    wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  

    terminu składania ofert, 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 5 do SIWZ. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  

    odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami  

    budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  

    doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  

    okresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie  

    do dysponowania tymi osobami. załącznik nr 6 do SIWZ. 

4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   

    posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  

    takich uprawnień, załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

    że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

    prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

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

Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia: 

 

W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

    zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  

    braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  

    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób  

    fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
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1.6.1. Informacje dla wykonawców w przypadku korzystania z zasobów podmiotów 

          trzecich: 

a) 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.      

     Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,  

     iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w  

     szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do  

     oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  

     wykonywaniu zamówienia. 

     Zamawiający informuje, że z załączonego do oferty zobowiązania ma wynikać  

     sposób udzielenia potencjału przez podmiot (np. jednoznaczne określenie czy  

     podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze np.  

     podwykonawcy, konsultanta, doradcy, itp.), komu zostanie udostępniony potencjał  

     i jaki potencjał udostępnia, (np. wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, osób  

     zdolnych do wykonania zamówienia, zdolność finansowa). Zobowiązanie ma być  

     złożone w oryginale. Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

     30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  

     od Wykonawcy (…) § 1 ust. 2, Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentu  

     i oświadczenia z pkt. 1.6 ppkt 6 i 7 w przypadku korzystania z zasobów innych  

     podmiotów -  art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały  udział w realizacji części  

     zamówienia. 

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  

     Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp.7 składa  

     dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  

     zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że nie otwarto jego likwidacji ani nie  

     ogłoszono upadłości (dokument o którym mowa w p. 1.6 pp.7 powinien być 

     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  

    lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 1.6 pp.7,  

    zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,  

    właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu  

    zawodowego lub gospodarczego odpowiedni miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  

   w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani, 

d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę  

     mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  

     Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio  

     miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  

     miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących  

     przedłożonego dokumentu. 

e) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

     z oryginałem przez Wykonawcę. 

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język    

    polski. 

g) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

     art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które  

     wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania,  

     powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „Tajemnica  

     Przedsiębiorstwa”. 
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1.7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZDEŃ LUB  

      DOKUMENTÓW, A TAKŻEM WSKAZANIE OSÓWB UPRAWNIONYCH DO  

      POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

    informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem  

    Zamawiającego, tj. pisemnie, faksem, (art. 27 ust.1). 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,  

    zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej  

    niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art.27 ust.  2). 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  

    niż:  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest  

     niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8,  pod 

warunkiem, że wniosek om wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w których upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert, 

 Jeżeli wniosek - wyjaśnienie treści ) wpłynął po terminie składania wniosku, o którym 

mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 Przedłużenie terminu składani ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa powyżej, 

 Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim, Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stroni internetowej. 

 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem  terminu składania 

ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikacje istotnych 

warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej. 

 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian o ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i 

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej. 

 

4. Zamawiający wyznaczył osobę uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami tj Pan 

Arnold Sosna (tel. 32/238-71-91 wew. 328) w zakresie merytorycznym, a w zakresie formalnym: 

Pan Leszek Kołodziej (tel. 32/238-71-91 wew. 307). 

 

 

1.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału  

w postępowaniu to: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

 

Formy wniesienia wadium: 

 

a) Pieniądz,  

b) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

     z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) Gwarancje bankowe 

d) Gwarancje ubezpieczeniowe 
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e) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy   

    z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

    (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 

Informacje dodatkowe o wadium: 

 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by  

    przed godz. 10:00 dnia 01.08.2016r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin  

    wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 

3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek  

     Zamawiającego, tj.: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z zaznaczeniem:  

     „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap III".   

4) Zamawiający informuje, że kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 

     Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału  

     dokumentu w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Sośnicowice, ul. Rynek 19  

     do dnia 01.08.2016r. do godz. 10.00. 

5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  

     najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta  

     została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6a). 

6) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca  

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 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. 

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi  

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba  

że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta    

  została wybrana: 

 a)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy  

    Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
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6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4  

    ustawy Prawo zamówień publicznych 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. 

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy  

    Prawo zamówień publicznych. 

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym  

    zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 

9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji  

    ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione  

    gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Bankowe i  

    winny zawierać niżej wymienione elementy: 

- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby 

- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

- zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium  

   na pierwsze pisemne, doręczone przez Zamawiającego żądanie zapłaty”, 

- okres obowiązywania, 

- warunki wygaśnięcia, 

- okres gwarancji musi obejmować cały okres związania z ofertą, 

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z ty, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w 

sekretariacie przed terminem składania ofert. 

 

1.9 TERMIN ZWIĄZANIA Z OFETĄ 

 

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

1.10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

A. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2  

    do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.  

    Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty. 

2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub wykonawca występuje  

    jako konsorcjum), 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  

    ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3 

4. Aktualny odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  

    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku  

    podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej  

    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku doi osób fizycznych  

    oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

5. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku  

     wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  

     terminu składania ofert, 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, na lub wg druku Załącznika nr 5. 
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6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  

    odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami  

    budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  

    doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także okresu  

    wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi  

    osobami, na lub wg druku Załącznika nr 6, 

7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  

    wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  

    uprawnień, na lub wg druku Załącznika nr 7, 

8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca  

    jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  

    w zakresie przedmiotu zamówienia,  

9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

    na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, na lub wg druku Załącznika nr 8, 

10. Kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie  

      roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z Przedmiarem  

      Robót tj. Załącznikiem Nr 1, Opisem przedmiotu Zamówienia i dokumentacją. 
11. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców  
      na lub wg druku Załącznika nr 9, 
12. Zaparafowanego projektu umowy. 
13.  Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty  

       obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

14.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

15.  Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale  

       lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

       lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

16.  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, 

17.  Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 

18.  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 chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach – etap III"   

 
Nie otwierać przed 01.08.2016 r. godz. 10:00 " 

 

 

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WSPÓLNIE  

     UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJUM) 

 

1. W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie  

    ubiegające się o udzielenia zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa  

    w art. 22 ust. 1 p. 2, 3 i 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy  

    i doświadczenia. Potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany  

    w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie  

    zamówienia. 
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2. W przypadku  gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie  

    ubiegające się o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień  

    publicznych) – działające jako konsorcjum lub w formie spółki cywilnej – wykonawcy  

    ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia  

    zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

    Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj. do jakich  

    czynności jest uprawniony Pełnomocnik. 

3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w p. 1.6 pp. 1.6 – 7 SIWZ każdy z Konsorcjantów  

    składa oddzielnie. 

 

1.11 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Sośnicowicach  

     ul. Rynek 19 w sekretariacie – 1 piętro, pokój nr 9, w terminie do dnia 01.08.2016r.  

     do godziny 10:00.  
     W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby  

     Zamawiającego. 

2) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem  

     jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana został oferta. 

3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie. 

4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

7. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

 

A) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę  

     (art.84 ust. 1 ustawy), 

B) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych  

     wymagań, jak składana oferta oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA1.11.A. 

 

8. Sposób złożenia oferty 

 

Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

9. Otwarcie ofert: 

A) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w salce narad – przy ul. Rynek 17,  

     w Sośnicowicach, w dniu 01.08.2016r. o godz. 10:30. 

B) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku  

     nieobecności wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół  

     z postępowania na jego pisemny wniosek. 

6) Warunki składania ofert: 

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte  

   jedynie w celu sporządzenia oferty. 

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi  

   w specyfikacji. 

C) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

      z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych  

      zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie  

     „WYCOFANIE”, 
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D) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności  

      i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi  

      ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane, 

E) Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty  

     wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury  

     dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

 

1.12. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.  

 

1.  Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 2. 

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 załącza 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. 
10. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia, przedmiarze robót,  

      specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze  

       robót, projekcie, specyfikacji technicznej.  

12. Kosztorys Ofertowy – powinien być opracowany metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości  

       jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze robót Załącznik  

       Nr 1, Opisem Przedmiotu Zamówienia i dokumentacją, 

- Kwota netto (bez podatku VAT) wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów odpowiednio  

   skalkulowanych wartości jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych robót, 

-  Wartość jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów  

    i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty (np. opłaty za nadzory, badania,     

    itp.) Wszystkie wartości jednostkowe i cena mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc  

    po przecinku. 
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13. Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające  

       z przedmiarów robót , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać  

       koszty robót uzupełniających i przygotowawczych (w oparciu o kalkulację własną), (np.  

       zorganizowanie zaplecza dla pracowników, wydzielenia stref ochronnych, wydzielenie i  

       oznakowanie terenu prowadzenia robót, transport i składowanie materiałów, zainstalowanie  

       podliczników energii elektrycznej i wody z protokolarnym spisaniem stanu liczników przed  

        rozpoczęciem i po zakończeniu robót w obecności przedstawiciela Użytkownika i Zamawiającego,  

       ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót, koszt  

        wywiezienia i utylizacji materiałów z rozbiórki oraz innych kosztów związanych z wykonaniem  

       robót objętych przetargiem). 

14. Wskaźniki cenotwórcze przyjęte do wyceny ofertowej ani też wyliczone i ustalone ceny jednostkowe nie będą   

       waloryzowane w okresie realizacji umowy.     
 
Waluty oferty 

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.  

 

 

1.13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

         PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  

         KRYTERIÓW I SOSOBU OCENY OFERT 

 

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

a) cena ofertowa - 90 punktów 

b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia – 10 pkt 

 

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednia ilość punktów,  

     wyliczoną w następujący sposób: 

Kryterium cena – punktacja obliczona będzie wg następującego wzoru: 

 

                                    Cof.n 

                  IP = -------------------------------- x W 

                                     Cof.b 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

 

IP – ilość punktów 

 

Cof.n – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

 

Cof.b – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

 

W – waga kryterium wyrażona w punktach – 90 pkt. 

 

Uwaga: zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium gwarancja: - punktacja obliczona według następującej zasady: 

 

Wymagany okres udzielonej gwarancji wynosi 5 lat. 

 

Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 5 lat, Wykonawca otrzyma 5 pkt. – maksymalnie 

10 punktów za 2 i więcej lat gwarancji. 
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G – waga kryterium wyrażona w punktach – 10 pkt. 

 

Łączna punktacja za ocenę oferty wg wskazanych kryteriów – maksymalnie 100 pkt. 

 

Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. 

 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez  

    Wykonawców w zakresie powyższego kryterium. 

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną  

    liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 

5.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę  

     punktów. 

6. 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" 

 

 

1.14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma dopełnić 

następujących formalności: 

1) przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się  

    o realizację zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

    która będzie określać: 

- cel gospodarczy, 

- czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi, 

-  solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec  

   zamawiającego za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego  

   członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi, 

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub umowy zawartej pod 

warunkiem zawieszającym. 

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej. 

2) przedłożyć Zamawiającemu do Zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości wg Załącznika 

Nr 10. 
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1.15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

         UMOWY 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o treści 

zaakceptowanej przez zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto Umowy. 

2.   Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu jest  

     zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 %  

     łącznej zaoferowanej ceny brutto zawartej w ofercie. 

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach  

      określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp. 

4.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

       umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp . 

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji  

      musi zawierać oświadczenie o zobowiązaniu Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego   

      i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy  

      Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością.  

      Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia  jakichkolwiek  

      dodatkowych warunków. 

6.  Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres  

     wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu. 

7.   Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający pozostawi kwotę   

      30,00 % wysokości zabezpieczenia. 

8.   Termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały  

      okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu. 

9.   W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych  

      w pkt. 5, 6 i 8 elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia,  

       Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania  

       umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  

      przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19  

      nr 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002  - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną  

      za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać  

      Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż  

      pieniądz należy je przekazać w oryginale Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia płatności lub odstąpienia od umowy  

      na wypadek gdy:  

- wykonawca mimo wezwania opóźnia się w sposób istotny z wykonaniem prac lub  

- wykonawca mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem lub poleceniem  

   inwestora. 
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1.16. 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 WYKOANWCY, ABY  

         ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

         NA TAKICH WARUNKACH. 

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w terminie wyznaczonym  

    w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 4 egzemplarzy umowy  

    zgodnej z wzorem Załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w Sprawie  

    zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych  

    ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których  

    mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

3. 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 oraz harmonogramu terminowo- 

     rzeczowo-finansowego z powodu: 

   - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 

   - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź atmosferycznych 

   - 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, takich jak wstrzymanie budowy,    

   -  zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

      w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

    - skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 

b/ rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające  

    z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,  

    wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne     

    w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub 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/ zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiana  

     podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek  

     Zamawiającego lub Wykonawcy  

4. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

   - zgodnego oświadczenia Stron umowy, 

   - zachowania formy pisemnej. 
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1.17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJĄCYCH  

         WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy: 

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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. 

2, Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

    której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  

    zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawa  

    uzasadniające wniesienie odwołania, 

4. Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  

    Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,  

    albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w innych sposób, 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień  

    Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dnia od dnia  

    zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych  

    warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. c) wnosi się w terminie 5 dni od  

    dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  

    wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej  

    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  

    kwalifikowanego certyfikatu. 

8. 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. 

 

2.1 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA  

      SKLADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2.2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCHN ZAMÓWIENIACH  

       UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 67 UST. 1 P. 6 I 7 JEŻELI  

       ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

2.3. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  

       MINIMALNE WARUNKI, JAKI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY  

       WARIANTOWE, JAŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

 

 



Przetarg nieograniczony ZP/12/2016 „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 

w Sośnicowicach – etap III"   

Urząd Miejski w Sośnicowicach 

3. NA PODSTAWIE ART. 36 UST. 4 ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ  

    WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE  

    POWIERZY PODWYKONAWCOM 

 

Zamawiający informuje, że informację tę należy podać, na lub druku Załącznika nr 9 lub na 

druku Załącznika nr 2 – Formularz Ofertowy. 

 

4. NA PODATWIE ART. 36 UST. 5 ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZASTRZEC  

    W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, KTÓRA CZĘŚĆ  

    LUB CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA  

    PODWYKONAWCOM 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 


