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I. Informacja o postępowaniu 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2937S w Smolnicy w rejonie 

skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii. Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 2937S w 

Smolnicy” 

2) Zamawiający - nazwa i adres: 

Gmina Sośnicowice 

ul. Rynek 19, 44 – 153 Sośnicowice 

NIP: 969 – 14 – 22 – 687 

 

3) Jednostka realizująca zamówienie: 

Urząd Miejski w Sośnicowicach 

44 – 153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 

tel. 32 238 71 91, fax 32 238 75 50 

e-mail: um@sosnicowice.pl 

 

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 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej "ustawą pzp" oraz 

aktów wykonawczych do ustawy pzp. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy pzp. 

III. Przedmiot i zakres zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

2) Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

 

3) Zakres zamówienia: 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem utwardzenie pobocza drogi nr 2937S w 

Smolnicy poprzez płyty ażurowe. Planowane przedsięwzięcie leży na terenie gminy 

Sośnicowice na działce nr 493/99 w Smolnicy będącej we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych 

w Gliwicach.  

 

4) Opis stanu istniejącego: 

Obecnie na analizowanym odcinku drogi powiatowej znajduje się przystanek autobusowy w 

kierunku Gliwic bez wiaty autobusowej, na utwardzonym gruncie rodzimym o szerokości ok. 30 

cm. 

 

5) Warunki gruntowe: 
Według wykonanej opinii geotechnicznej w podłożu wydzielono 4 warstwy geotechniczne 
Grunty nasypowe 

http://www.sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
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Warstwa I 
Jest to nasyp niebudowlany o charakterze gruntu sypkiego. Skład nasypu to piasek średni z 
humusem, żwirem i okruchami mułowca. Stan gruntu określa się jako luźny. Miąższość wynosi 
0,6m. 
 
Grunty rodzime 
Warstwa IIa 
To grunty gliniasto-pylaste w konsystencji plastycznej, bądź na granicy plastycznej i 
miękkoplastycznej. Są to grunty mokre i wilgotne. Przyjęto stopień plastyczności  IL =0,37. 
 
Warstwa IIb 
To glina piaszczysta warstwowana piaskiem średnim. Grunt o konsystencji twardoplastycznej i 
stopniu plastyczności  IL =0,18. 
 
Warstwa IIc 
To piasek średni warstwowany piaskiem gliniastym. Grunt wilgotny, średniozagęszczony o 
stopniu zagęszczenia  ID =0,50. 

 

    6) Charakterystyka projektowanego utwardzenia terenu. 

Utwardzenie terenu należy wykonać z prefabrykowanej płyty ażurowej gr. 8cm, ułożonej 

na podsypce piaskowo-cementowej (w stosunku 1:4) gr. 5cm, a następnie na podbudowie 

z tłucznia gr. 30cm. Od strony działek o nr 722/96, 771/96 i 816/101 obramowanie dla 

konstrukcji projektowanej nawierzchni utwardzenia terenu będzie stanowiła palisada 

zastosowana z uwagi usytuowania istniejącego rowu. Wykonana zostanie z 

prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 18x18cm. Projektowaną palisadę 

należy posadowić poniżej poziomu istniejącego terenu na minimum 80cm. Przyjęto 

element palisady o całkowitej wysokości 120cm. Wzdłuż projektowanego utwardzenia 

terenu zaprojektowano koryto ściekowe szerokości 30cm, które ma na celu przejąć wody 

spływające  z korony drogi a następnie odprowadzić je do istniejącej infrastruktury 

odwadniającej drogi powiatowej nr 2937S w Smolnicy. Wypust wody na skarpie wraz z 

umocnieniem skarpy ściekiem trapezowym należy wykonać zgodnie z KPED 01.24. 

     7) Rozwiązania wysokościowe 

                      Rozwiązania wysokościowe projektowanego terenu utwardzonego przyjęto na 

podstawie planu sytuacyjno-wysokościowego, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów dotyczących projektowania niwelety oraz minimalizacji robót ziemnych. 

Szczegóły projektowanych spadków i pochyleń przedstawia  plan warstwicowy, 

sporządzony jako zbiorcza powierzchnia projektowanych elementów.  

                      Teren utwardzony o powierzchni 36,1m
2
 zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 

wynoszącym 2%, prostopadłym do krawędzi jezdni (w kierunku istniejącej drogi). 

 

      8) Kategoria geotechniczna 

Określenie kategorii geotechnicznej oraz warunków gruntowych dokonano na podstawie 

Opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne Sp. z o.o. 

w Katowicach, załączonej do niniejszej dokumentacji. Na podstawie § 4.5 Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowane 

obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. 
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       9) Wpływ na środowisko 

 W celu ograniczenia uciążliwości i negatywnego wpływu na środowisko działalności 

budowlanej,    wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do: 

 sprawdzenia, czy materiały użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument 

normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, 

 sprawdzenie czy używane w trakcie prac urządzenia spełniają ustalone wymagania 

ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by 

naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo 

zajętego na potrzeby prac, 

 dopilnowano, aby uporządkowano teren po zakończeniu robót, aby przy wykonaniu 

robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska. 

 

       10)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach do niniejszej SIWZ: 

a) Dokumentacji projektowej 

b) Specyfikacji technicznej 

c) Przedmiarze robót 

d) Istotnych postanowieniach umowy 

 

11)  Oferta musi obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zakresu 

zadania, takich jak na przykład przygotowanie terenu prac, organizację zaplecza robót, 

uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i jego zabezpieczenie w trakcie robót do czasu 

przekazania Zamawiającemu. 

12) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy: 

a) zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. Liczba 

zatrudnionych osób ma wynosić min. 2 osoby, 

b) wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą prac ogólnobudowlanych 

(pracownik fizyczny), 

c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp, sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

oraz szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

d) obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy także podwykonawców - wykonawca 

jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. 
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13) W celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z przedmiarami robót, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

nie można zobowiązać wykonawcy do dokonania wizji w terenie – można zawrzeć zapis, że 

zamawiający proponuje albo zaleca dokonanie wizji lokalnej 

 

14) Wymagany okres gwarancji 

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc 

od dnia  końcowego odbioru robót. 

Wykonawca zobowiąże się do usunięcia wad i usterek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni 

od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego (listem, mailem lub faksem). Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

1) Termin wykonania zamówienia w terminie: 10.12.2016 r.  

2) Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

3) Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

 

V. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VI. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6). 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 
6). 

VII. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej ( określone 

szczegółowo w pkt. 4). 

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej ( określone 

szczegółowo w pkt.5). 

3.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
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zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają 

na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 

UWAGA: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

3.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

        1. zdolności technicznej lub zawodowej 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który wykażą, że wykonali 

minimum  2 roboty budowlane polegające na: wykonaniu odcinka drogi o łącznej wartości 

minimum 60 000,00 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 przypadku podmiotów działających wspólnie wiedza i doświadczenie podlegają 

sumowaniu. 

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia tego warunku oferent 

złoży oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 

3) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy 

Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej 

uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

budowlanym, takim jak droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub 

konstrukcyjno-budowlanej. 

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają 

sumowaniu. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek 
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę: 
2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku 
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 
o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, 

2.2 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych o którym mowa w 
art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy pzp, 

2.3  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w 
pkt 5; o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy pzp, 

2.4 wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 
złotych; o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy pzp. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia zostaną wykluczeni                                  
z postępowania.  

 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie udziału w  postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia.   

Razem z ofertą: 

 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.  

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

1. 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, 

2. oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

3. 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 wraz 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 
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budowlanej prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych 

potwierdzających spełnianie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej, 

4. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą 

niż 100.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą 

spełnia - nie spełnia. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania 

1. 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. 5pkt 1ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

2.  oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy 

4. dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp). 

1.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 

otwarcia ofert ( o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie ( bez odrębnego 

wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu ( o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy) – wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17 lub oświadczenie jest 

niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo jego złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

  

1) pełnomocnictwo (wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy pzp) do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarciu umowy, z którego wynika zakres, tj. do jakich czynności uprawniony jest 

pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy, 

Dodatkowe informacje  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy).  

 

2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie  o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie wyznaczonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części z zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.  

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,   w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w 

oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

12. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o 

zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
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polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale.  

13. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i ogłoszeniu o 

zamówieniu, potwierdzające spełnienie warunków udziału  w postepowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem.  

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji podlega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą.           

15. Poświadczenie za zgodność dokumentów z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

17. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do ofert należy załączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich 

pełnomocnika. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii oświadczonej notarialnie. 

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) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby 

i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, 

niż wymienione w niniejszej specyfikacji. 

3) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 w zakresie merytorycznym: 

Pan Arnold Sosna, tel. 32 238 71 91 wew. 328 

 w zakresie formalnym: 

Pan Leszek Kołodziej, tel. 32 238 71 91 wew. 307 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. Termin związania ofertą 

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

XIII. 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. 
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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 2937S w Smolnicy w rejonie 

skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii. Utwardzenie terenu przy drodze powiatowej nr 2937S 

w Smolnicy”. 

Nie otwierać przed       10.11.2016  r. godz. 11:00” 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty należy złożyć do dnia 10.11.2016 r. 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 10.11.2016 r. o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 17. 

XV. 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. 

10) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie 

PLN. 
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XVI. 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 się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  
 

Cena (C) 60% 

Długość gwarancji na przedmiot zamówienia 
(G) 

25% 

Termin płatności faktury (T) 15% 

 
2. W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów – 60 pkt. – otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
 


 C

 C

OB

NC 60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 
CN – najniższa zaoferowana cena brutto  
COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  
 

3. W kryterium Długość gwarancji na przedmiot zamówienia (G) oferta uzyska następujące 
liczby punktów w zależności od zaproponowanego okresu gwarancyjnego na roboty 
budowlane: 
 
Czas trwania okresu gwarancyjnego: 36 miesięcy – 0pkt. 
Czas trwania okresu gwarancyjnego: 48 miesięcy – 10 pkt. 
Czas trwania okresu gwarancyjnego: 60 miesięcy- 25pkt. 

Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej zostaną odrzucone. Dla oferty bez podania okresu 
wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. 
 

4. W kryterium Termin płatności (T) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert 
będzie obliczana zgodnie ze wzorem: 


 T

 T

OB

NT 15 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
T – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium termin płatności 
TN – termin płatności faktury w złożonej ofercie  
TOB – termin płatności faktury w ofercie o najdłuższym terminie płatności 
Maksymalny termin płatności określa się na 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego.  
 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną 
według poniższego wzoru: 

S=C+G+T 
S- suma punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryteriach oceny ofert; 

C-ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Ceny; 
G -ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Długość gwarancji na roboty 

budowlane 
T- ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium Termin płatności 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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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. 

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. 

5) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć  kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci: 

a) Pieniądzu; 
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) Gwarancjach bankowych; 
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 200r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przelewem, za termin 
jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego, 
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 200r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości będzie akceptowana pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp oraz 
zawieraną umową, a w szczególności: 

a) 100% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało 
określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy ze niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin obejmujący okres przewidziany umową 
na odbiór końcowy przedmiotu umowy i okres 30 dni po odbiorze. 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą 
termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres 
rękojmi i obejmujący dodatkowy okres 15 dni. 

5. Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy 
okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej 
okresowi rękojmi za wady fizyczne.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach 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. 
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7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz 
należy je przekazać w oryginale Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 

XIX. Istotne postanowienia umowy 

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

XX. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 

4, 5, 6 ustawy pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej 

umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących okolicznościach: 

1) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu: 

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, niedogodne warunki 

atmosferyczne niepozwalające na realizację robót ze względu na wymogi 

technologiczne 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) decyzji organu Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu 

realizacji robót, takich jak wstrzymanie budowy,  

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

e) wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, w rozumieniu ustawy pzp, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, 

2) rezygnacja 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, 

3) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: 

a) 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, 

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

4) 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: 

1) złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego uprzedniego, umotywowanego wniosku na 

piśmie, 

2) zgodnego oświadczenia Stron umowy. 

 

XXI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej – Dział VI (art. 179-198g) ustawy. 
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XXII. 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 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp,  
2) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. 

XXIII. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

2. Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia kopii umowy, o której mowa w ust. 5, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) umowa przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w zakresie 
wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 PLN.  
 

XXIV. Załączniki do SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wstępne  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

4. Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych 

5. Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 

6. Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące uprawnień osób, które będą uczestniczyć  

                           w wykonaniu zamówienia 

7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

8. Załącznik nr 8 – wzór umowy 

9. Załącznik nr 9 – dokumentacja techniczna (PZT, Plan warstwicowy, Przekroje typowe) 

10. Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

11. Załącznik nr 11 – Projekt czasowej organizacji ruchu 

12. Załącznik nr 12 – Projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu 

13. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót 

 

 

 

 


